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บทคดัย่อ 
 

 วทิยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์๑) เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๒) เพื่อศึกษา
ปรัชญาการศึกษาของเพลโต และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกบัเพลโต 
เป็นการวิจยัเชิงเอกสารโดยศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พระไตรปิฎก และหนงัสือท่ีเก่ียวกบั
ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุบัเพลโต  
 ผลการวจัิยพบว่า 

 ๑. ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ คือ สิกขา ซ่ึงเป็นการศึกษาและปฏิบติัท่ีท าให้ส้ิน
ราคะ โทสะ และโมหะ จุดมุ่งหมายการศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติ มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่สังคม องคป์ระกอบการศึกษามี ๔ ประเภท คือ หลกัสูตรการศึกษา ผูส้อน สถานท่ี และผูเ้รียน การ
จดัการศึกษาเพื่อใหค้นมีความรอบรู้หลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา และการปฏิรูปการศึกษา
มี ๔ ประเภท คือการปฏิรูปแบบสาธิต การปฏิรูปแบบแนวคิด การปฏิรูปเพื่อให้รู้จกับุญคุณ และการ
ปฏิรูปเพื่อพฒันาจิต 

 ๒. ปรัชญาการศึกษาของเพลโตคือ ศิลปะ ซ่ึงน าทางสร้างสรรคแ์ละควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยโ์ดยข้ึนอยูก่บัค่านิยมและการปรับตวัของมนุษย์ในแต่ละสังคมการศึกษาเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ี
มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์การศึกษาเป็นกระบวนการฝึกฝนและพฒันาร่างกายและ
จิตใจ ซ่ึงทั้ง ๒ ดา้นน้ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในลกัษณะท่ีมีความสมดุล จิตวิญญาณจะสามารถพฒันาให้
มีศกัยภาพก็ต่อเม่ือสถิตอยู่ในร่างกายท่ีพฒันาหรือสมบูรณ์เต็มท่ี ฉะนั้น การท่ีจะสามารถฝึกฝนและ
พฒันามนุษยใ์หมี้ศกัยภาพเต็มท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาร่างกายและจิตใจใหมี้ความสมดุลและเป็นเอกภาพ 
พร้อมกนัน้ี กระบวนการฝึกหดัขดัเกลาทางการศึกษาตอ้งเนน้การฝึกฝนทั้งสองดา้นไปพร้อมๆ กนั 
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 ๓. เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกบัเพลโต สรุปว่า ปรัชญาการศึกษา
ของพุทธทาสภิกขุ คือ การเรียนรู้เพื่อความดบัทุกขแ์ละเพื่อควบคุมพฤติกรรมความเห็นแก่ตวั เช่น
เร่ืององค์ประกอบการศึกษาท่ีท่านกล่าวไวว้่า หลกัสูตรตอ้งท าให้เกิดพุทธิศึกษาและท าให้ผูเ้รียน
เกิดคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเรียนรู้เกิดจากสภาวะความเป็นจริงของชีวิตโดยอยู่ในรูปแบบ
ไตรสิกขา 
 ส่วนปรัชญาการศึกษาของเพลโต คือ ด าเนินไปภายใตก้ารควบคุมของรัฐโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อคน้หาราชาปราชญเ์ช่น เร่ืององคป์ระกอบการศึกษาท่ีท่านกล่าวไวว้า่ ศิลปะและการปรับตวัช่วย
พฒันาจิตผูเ้รียนให้เป็นคนมีคุณธรรม ส่วนเร่ืองกระบวนการจดัการศึกษานั้น รัฐเป็นผูด้  าเนินการ 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thesis were as follows: 1) to study of the educational philosophy of 
Buddhadasa Bhikkhu, 2) to study of the educational philosophy of Plato, and 3) to comparative 
educational philosophy between Buddhadasa Bhikkhu and Plato. The study was a documentary 
research by studying data from various sources such as the Holy Scriptures (Tipitaka) and the 
educational philosophy texts of Buddhadasa Bhikkhu and Plato.  

The research findings were as follows: 
1. Buddhadasa Bhikkhu’s educational philosophy is Sikkha, which is the study and practice 

forthe end of rulersof desire, hatred and delusion. The aim of this study was to mankind and focused 
on promoting moral society. Elements of the study has 4 types were courses, teacher, location, and 
student. The education will make people knowledgeable is threefold according to the precepts, 
meditation and wisdom, and education reform are 4 types were reform demonstrations, reform 
concept, reform to unappreciative and reforms to mental development. 

2. Plato’s educational philosophy is the art.It creates navigation and control human 
behavior, depending on the core values and adaptability of human society. Education is an art form, 
is involved in determining human behavior. The education is the process of training and 
development of body and mind; both sides have been developed in a manner that is balanced. Spirit 
can develop only when the potential is in the deck that will complete the development  



 

ง 
 

Therefore, to practice and develop their human potential need to develop physical and 
mental balance and unity. Plato refined educational training processes are intended to practice on 
both sides simultaneously. 

3. The comparative study of the educational philosophy between Buddhadasa Bhikkhu and 
Plato was found that the educational philosophy of Buddhadasa Bhikkhu is learning to the end of 
suffering and to control selfishness. A sample of education composites the result that the curriculum 
creates Buddhist studies and morality with virtue. The education will make people knowledge by 
true life of threefold training.  

The educational philosophy of Plato is working under the government for find the 
philosopher. A sample of education composites give the result that the art and reforming help to 
develop mind of student with morality. Government makes educational process for achieve the gold 
and quality.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากบุคคลหลาย
ฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในคร้ังนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในพระคุณ
ของทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง จึงขอน ามากล่าวดังต่อไปนี้ 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน มีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) 
เป็นประธานและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการสอบคุณภาพการวิจัย ที่ได้ให้ค าแนะน าชี้แจง 
การจัดท าวิทยานิพนธ์ให้กระชับขึ้นในคร้ังนี้ 
 ขอบคุณรองศาสตราจารย์วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ค าปรึกษา 
แนะน า แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยด ี 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่อ านวย
ความสะดวกด้วยดีเสมอมา และแนะแนวการพิมพ์รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
จนส าเร็จลงด้วยดี ตลอดเพื่อนนักศึกษาทุกท่านที่คอยเป็นก าลังให้เสมอมา  
  สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การ
สนับสนุน และเป็นก าลังใจเสมอมา อุปัชฌาย์ อาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณความดี บารมีธรรม จง
ปกป้องคุ้มครองผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านให้มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีปัญญารู้แจ้งตลอด
ด้วยเทอญ 
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 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๘ 
 ๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๘ 

บทที่ ๒ ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๙ 
 ๒.๑ ประวัติพุทธทาสภิกขุ ๙ 
 ๒.๒  ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๑๑ 
 ๒.๓  จุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๑๓ 
 ๒.๔  องค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๑๕ 
  ๒.๔.๑ องค์ประกอบด้านหลักสูตร ๑๕ 
  ๒.๔.๒ องค์ประกอบด้านตัวผู้สอน ๑๖ 
  ๒.๔.๓ องค์ประกอบด้านสถานท่ี ๑๗ 
  ๒.๔.๔ องค์ประกอบด้านผู้เรียน ๑๗ 
 ๒.๕   การจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๑๘ 
  ๒.๕.๑ การศึกษาท าใหเ้กิดความรอบรู้ ๑๘ 
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  ๒.๕.๒ การจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา ๒๐ 
  ๒.๕.๓  การจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท ๒๒ 
 ๒.๖   การปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๒๓ 
  ๒.๖.๑ ปัญหาของการศึกษา ๒๓ 
  ๒.๖.๒  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๒๕ 
 ๒.๗   สรุปปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๓๑ 

บทที่ ๓ ปรัชญาการศึกษาของเพลโต ๓๓ 

 ๓.๑ ประวัติของเพลโต ๓๓ 
 ๓.๒  ความหมายการศึกษาของเพลโต ๓๖ 
 ๓.๓  จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต ๓๗ 
 ๓.๔  องค์ประกอบการศึกษาของเพลโต ๓๙ 
  ๓.๔.๑ องค์ประกอบด้านหลักสูตร ๓๙ 
  ๓.๔.๒ องค์ประกอบด้านผู้สอน ๕๓ 
  ๓.๔.๓ องค์ประกอบด้านสถานที่ ๕๖ 
  ๓.๔.๔ องค์ประกอบด้านผู้เรียน ๕๗ 
 ๓.๕   การจัดการศึกษาของเพลโต ๖๑ 
 ๓.๖   การปฏิรูปการศึกษาของเพลโต ๖๒ 
 ๓.๗   สรุปปรัชญาการศึกษาของเพลโต ๖๖ 
 

บทที่ ๔ 
 

เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๖๗ 
 ๔.๑ เปรียบเทียบความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต ๖๗ 
  ๔.๑.๑ ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกข ุ ๖๗ 
  ๔.๑.๒ ความหมายการศึกษาของเพลโต ๖๘ 
  ๔.๑.๓ สรุปเปรียบเทียบความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  
   กับเพลโต ๖๘ 
 ๔.๒ เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๖๘ 
  ๔.๒.๑ จุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๖๘ 
  ๔.๒.๒ จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต ๖๙ 
    



 
ซ 

 

 

  ๔.๒.๓ สรุปเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  
   กับเพลโต ๗๐ 
 ๔.๓ เปรียบเทียบองค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต ๗๐ 
  ๔.๓.๑ องค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๗๐ 
  ๔.๓.๒ องค์ประกอบการศึกษาของเพลโต ๗๒ 
  ๔.๓.๓ สรุปเปรียบเทียบองค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๗๔ 

 ๔.๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๗๕ 
  ๔.๔.๑ การจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๗๕ 
  ๔.๔.๒ การจัดการศึกษาของเพลโต ๗๖ 
  ๔.๔.๓ สรุปเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๗๗ 

 ๔.๕ เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๗๘ 
  ๔.๕.๑ การปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๗๘ 
  ๔.๕.๒ การปฏิรูปการศึกษาของเพลโต ๗๙ 
  ๔.๕.๓ สรุปเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต ๗๙ 
    

บทที ่๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๘๐ 
 ๕.๑ บทสรุป ๘๐ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๘๓ 
  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๘๓ 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อการวิจัย ๘๔ 
    

บรรณานุกรม ๘๕ 

ประวัติผู้วิจัย ๘๙ 

 



 
 

บทที ่๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญของชีวิต เพราะเป็นกระบวนการที่ท าใหมมนุษยพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน ท าใหมเป็นผูมรูมจักคิด รูมจักท า และรูมจักแกมไขปัญหา ซึ่งมีส่วนในการก าหนดทิศทางของ
สังคม เพราะการศึกษามีความส าคัญในการเสริมสรมางภูมิปัญญาใหมแก่คน คนเรามารวมกันเป็น
สังคม และเป็นชาติ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญในการสรมางภูมิปัญญา  อันเป็น
รากฐานของการพัฒนาขีดความสามารถทั้งในดมานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืน ๆ อีกต่อไป 
ดมวยเหตุนี้ หากไดมมีการจัดการศึกษาอย่างถูกตมองและเหมาะสมกับสังคมไทยแลมวก็จะท าใหม
การศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อใหมเกิดคุณูปการแก่ประเทศชาติเป็นอันมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจมาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดมทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เกี่ยวกับการศึกษาไวมในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งพระบรมราโชวาทในบางตอนเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนสติคน
ไทยว่า งานดมานการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม
ของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของชาติเป็นขมอใหญ่ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและ
ส่วนรวม คือ การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคลและ
ประเทศชาติ สังคมและบมานเมืองใดใหมการศึกษาที่ดีแก่เยาวชนไดมอย่างครบถมวนพอเหมาะกันทุก
ดมาน สังคมและบมานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถจะธ ารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไวม และพัฒนาใหมกมาวหนมาต่อไปไดมตลอด๑ 

นักวิชาการทางการศึกษาไทยและผูมเกี่ยวขมองไดมพยายามหาแนวทางที่จะน ามาใชมกับการ
จัดระบบการศึกษา และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมสอดคลมองในการด ารงชีวิตคนไทยที่ควรจะ
น ามาใชมมากที่สุด ก็คือปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกตมอง๒  

                                                      
๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ในหลวงกับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพพอมรินทรพพริ้นต้ิงแอนดพพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐), หนมา ๕๖, ๑๐๘, ๑๑๗. 
๒จิตกร ต้ังเกษมสุข, พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพพ

เคล็ดไทย, ๒๕๒๕), หนมา ๑๐๕. 



 ๒ 

ปรัชญาค าสอนของศาสนาที่คนไทยนับถือจะช่วยใหมเรามีหลักยึดเหนี่ยวในการจัด
การศึกษา ที่สอดคลมองกับขนบธรรมเนียมและค่านิยม อันดีงามของไทยไดม เพราะค าสอนหลักของ
ปรัชญามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนไทย มีทั้งหลักค าสอนและหลักปฏิบัติ ที่จะก่อใหมเกิดการ
อยู่ร่วมกันไดมอย่างมีความสุข ดังนั้นแนวทางจัดการศึกษาที่พึงประสงคพของสังคมไทยไม่ควรเป็นไป
เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาตมองน าหนมาเศรษฐกิจนั่นคือ
การศึกษามีไวมเพื่อพัฒนาคนใหมเป็นมนุษยพที่สมบูรณพทั้งร่างกายและจิตใจ๓ 
 นักวิชาการและนักปราชญพทางพระพุทธศาสนา ที่ไดมรับการยอมรับและยกย่องจากสังคม
เป็นอย่างมากก็อีกท่านหนึ่ง คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ และเพลโต เป็นนักปรัชญาตะวันตกที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั่วโลกก็คือเพลโต ต่างก็สรมางผลงานที่เป็นประโยชนพดมานการศึกษาไวม
มากมาย และไดมแสดงทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาไวมหลายแห่ง โดยทั้งสองท่านไดมมุ่งเนมนหรือใหม
ความส าคัญเกี่ยวกับการน าหลักค าสอนที่เป็นปรัชญา มาประยุกตพใชมกับการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบแต่ยังขาดผูมที่กลั่นกรองหลักปรัชญาที่ท่านทั้งสองไดมแสดงไวมแลมวนั้น มาผสมผสานกันเขมา
อย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นปรัชญาทางการศึกษาขึ้นจึงเป็นภาระของนักการศึกษาที่จะตมองรวบรวม
ความคิดของท่านทั้งสองมาวิเคราะหพ แลมวสรมางปรัชญาการศึกษาของเราขึ้นมาใหม่๔ 

จากปัญหาดังกล่าวนี้ ผูมวิจัยตมองการที่จะศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองปรัชญาการศึกษา
ระหว่างพุทธทาสภิกขุกับเพลโต เพื่อตมองการทราบความหมายของการศึกษาที่ชัดเจนจากทั้งสอง
ฝ่ายว่า มีแนวความคิดเหมือนกันหรือไม่ ขอบเขตหรือลักษณะที่ว่าดมวยการศึกษานั้นเป็นเช่นใด 
แนวทางเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการศึกษาที่แทมจริงนั้นเป็นอย่างไร ตลอดจนผลสะทมอนจาก
แนวความคิดทางการศึกษาที่มีต่อมนุษยพในดมานใดบมาง นอกจากนั้นแลมวผูมวิจัยยังตมองการทราบอีกว่า 
นอกจากมีความเหมือนและความแตกต่างแลมว มีจุดใดบมางที่แนวความคิดทั้งสองจะมาบรรจบกัน 
งานวิจัยนี้จึงเป็นการจุดต่างและจุดร่วมของทั้งสองทัศนะเพื่อตมองการจะเสนอแนวคิดที่ ว่าจะช่วย
แกมปัญหาสังคมไดมจริง ๆ แลมวการแกมปัญหาสังคมเป็นเร่ืองที่พูดกันอยู่โดยทั่วไปแต่ยังไม่มีการศึกษา
ทั้งระบบใหมชัดเจน งานวิจัยนี้มีความเชื่อว่า เมื่อสามารถแกมไขปัญหาไดมก็เท่ากับว่าไดมแกมไขปัญหา
สังคมและจะเป็นแนวทางไปสู่การแกมไขในทุกปัญหาซึ่งเกี่ยวขมองกับวิถีชีวิตของคนเป็นจ านวนมาก
อีกนัยหนึ่งดมวย 

                                                      
๓พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนมา ๑๘. 
๔พุทธทาสภิกขุ, เป้าหมายการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพเลี่ยงเชียง, ๒๕๒๗), 

หนมา ๒๗. 



 ๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของเพลโต 
๑.๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 

 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ ตมองการเปรียบเทียบหลักปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ กับหลักปรัชญา

การศึกษาของเพลโตเป็นอย่างไรโดยการศึกษาจากเอกสาร ไดมแก่ พระไตรปิฎก และเอกสารต ารา
วิชาการที่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ และปรัชญาการศึกษาของเพลโต เพื่อใหม
เป็นไปตามวัตถุประสงคพแต่จะน ามาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขมองกับปรัชญาการศึกษาเท่านั้นและ
ขอบเขตการวิจัยมีดังนี ้
 ๑.๓.๑ ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  

๑.๓.๒ ปรชัญาการศึกษาของเพลโต 
๑.๓.๓ เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
 

๑.๔ วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Document Research) มีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 ๑.๔.๑ ศึกษาคมนควมารวบรวมขมอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก 
ที่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา 

๑.๔.๒ ศึกษาคมนควมารวบรวมขมอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) มีอรรถกถา 
ต าราวิชาการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขมองในงานวิจัย 

๑.๔.๓ ศึกษาน าขมอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหพและอธิบายเปรียบเทียบขมอมูลแนวความคิด
ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและเพลโต 

๑.๔.๔ น าขมอมูลที่รวบรวมไดมจากแหล่งขมอมูลขั้นปฐมภูมิ  และทุติยภูมิมาท าการศึกษา
ตีความ เปรียบเทียบในประเด็นปัญหาที่ตมองการศึกษาตามวัตถุประสงคพ ของการวิจัยมารวบรวม
เรียบเรียงเสนอผลงานวิจัยเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธพเชิงพรรณนา 
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๑.๕ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยนี้ ผูมวิจัยไดมน าเอาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคลมองเกี่ยวขมองกับงานวิจัยใน
เร่ืองปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ มาเสนอโดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ เอกสารที่เกี่ยวขมอง และงานวิจัยที่เกี่ยวขมองดังต่อไปนี้ 

๑.๕.๑ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ไดกลาวถึงแนวคิดทัศนคติปรัชญาการศึกษาของเพลโต

ว่า เนื่องจากมนุษยพ เป็นสัตวพ ที่ประกอบไปดวยส่วนที่มีเหตุผล (จิตวิญญาณ) และส่วนที่เป็น
เจตนารมณพ ซึ่งการที่คนเรามีอุปนิสัยต่างกันนั้นก็เนื่องจากเงื่อนไขที่ว่า วิญญาณส่วนไหนจะมี
อ านาจมากที่สุดในตัวเรา อุปนิสัยของเราก็จะมีแนวโนมมหรือถูกครอบง าไปตามอ านาจหรือ
สมรรถภาพของวิญญาณ ถมาวิญญาณแห่งเหตุผลมี อ านาจสูงสุดในบุคคลใด บุคคลนั้นก็เหมาะที่จะ
เป็นผูมปกครอง และยังตมองผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง ๆ อุปนิสัยของบุคคลนั้นจะ
ออกมาในรูปของการรักความรูม  หากคนใดมีวิญญาณแห่งเจตนารมณพมีอ านาจสูงสุด ก็จะชอบ
การเมืองการทหารถมาคนใดมีวิญญาณแห่งความตมองการมาก ก็จะชอบสะสมความมั่งคั่ง อย่างไรก็
ตามทั้งสองส่วนน้ันตมองไดมรับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสมดุลกัน๕ 

เดชชาติ วงศ์ โกมลเชษฐ์ ไดมกล่าวถึงภูมิหลังและแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาตาม
ทรรศนะของเพลโตว่า ชาวกรีกนิยมการเมืองการปกครองแบบนครรัฐ (City state) และนครรัฐที่
โดดเด่นที่สุดในบรรดานครรัฐทั้งหลายไดมแก่ นครรัฐเอเธนสพ และนครรัฐสปารพตา ทั้งสองมีจุดอ่อน
และจุดแข็ง คือ เมื่อเกิดสงครามขึ้นระหว่างสองนครรัฐ ก็ปรากฏว่านครรัฐเอเธนสพเป็นฝ่ายพ่ายแพม 
สงคราม ความพ่ายแพมสงครามของนครรัฐเอเธนสพไดมก่อใหมเกิดค าถามในเชิงปรัชญาในหลายมิติ
ดมวยกัน ท าใหมนักปรัชญาหลายคนต่างพากันพิจารณาถึงสาเหตุ รวมถึงปัญหาที่บั่นทอนความ 
เขมมแข็ง และความเจริญกมาวหนมา เพลโตไดมเสนอ ทฤษฎีแห่งรัฐที่ท่านเรียกว่าอุตมรัฐ คือ มนุษยพตมอง
มารวมกันเป็นสังคม เพื่อร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเกิดกับคนในสังคมไดมก็ต่อเมื่อไดมผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาที่รัฐจัดใหมพลเมืองทุกคนตมองไดมรับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ภายใตม
กระบวนการศึกษาที่มีการประเมินผล๖ 

                                                      
๕พระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  ภูมิปัญญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร : ศยามการพิมพพ, ๒๕๔๒), ๔๐๐ หนมา. 
๖เดชชาติ วงศพโกมลเชษฐพ, ทฤษฎีการเมืองและสังคม, พิมพพคร้ังที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพพดวงแดด, ๒๕๒๔), ๒๔๐ หนมา. 
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วิชิต  ดารมย์ ไดมอธิบายถึงการจัดการศึกษาของเพลโตว่า ควรใหมการศึกษาทั้งทางกายซึ่ง
ไดมแก่ วิชาพลศึกษา และรูมวิธีการโภชนาการที่ถูกตมอง ทางวิญญาณ ไดมแก่ดนตรี เพื่อใชมเป็นการ 
ส่งเสริมลักษณะทางสังคมและการเมืองอันพึงปรารถนาของรัฐ เพราะถมาฝึกดมานพลศึกษาอย่างเดียว
แลมวเด็กก็จะมีนิสัยดื้อร้ัน จิตใจโหดรมาย แต่ถมาฝึกวิชาดนตรีอย่างเดียวก็จะท าใหมเด็กเป็นคนอ่อนแอ 
แต่ถมาสามารถฝึกฝน ทั้งดมานพลศึกษาและดนตรีแก่เด็กอย่างมีดุลยภาพแลมว ก็จะท าใหมเด็กเป็นคนที่ 
รูมจักความพอดี  มีนิสัยกลมาหาญ และเกิดความรูมจักประมาณตน ซึ่งการฝึกฝนในสองดมานดังกล่าวนี้
ยังไม่ก่อใหมความรูม แต่ความรูมจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านการฝึกฝนตามขั้นตอนของการคัดเลือกตาม
หลักสูตรการศึกษาที่เสนอโดยเพลโตน่ันเอง๗ 

ฟื้น  ดอกบัว ไดมอธิบายหลักสูตรการศึกษาของเพลโตว่า เด็กที่อายุต่ ากว่า ๒๐ ป ีทั้งชายและ
หญิง จะศึกษากายบริหารและดนตรี เพื่อเตรียมความพรมอมใหมกับร่างกายและจิตใจ จนอายุครบ ๑๘ 
ปีตามดมวยการปลูกฝังอบรมทางทหารอีก ๒ ปี พอสอบผ่านก็จะเรียนต่ออีก ๑๕ ปี พออายุ ๒๐-๓๐ 
ปีนี้ วิชาที่เรียนก็เหมือนในชั้นตมน แต่จะเพิ่มวิชาวิทยาศาสตรพ เลขคณิต เรขาคณิต และดาราศาสตรพ 
กระทั่งอายุ ๓๐ -๓๕ ปี ก็จะเรียนวิชาตรรกวิทยาหรือปรัชญาและวิภาษวิธี ทุกคนจะเรียนจบ
หลักสูตร เมื่ออายุ ๓๕ ปี ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงระยะที่ส าคัญมาก คือ เป็นระยะศึกษาเกี่ยวกับการ
แสวงหาสัจธรรมหรือคุณความดี หลังจากนั้นก็จะมีการสอบเมื่อสอบไม่ผ่านก็จะไปท าหนมาที่ในชน
ชั้นทหาร และบริหารทางพลเรือน จากนั้นก็จะไปฝึก ปกครองอีก ๑๕ ปี อันเป็นช่วงที่บุคคล
สามารถน า ทฤษฎีที่เรียนแลมว มาประยุกตพใชมใหมเกิดประโยชนพแก่รัฐ  จนอายุ ๕๐ ปี จึงจะมีสิทธิเขมา
เปน็สมาชิกราชาปราชญพตามวาระที่เวียนมาถึง๘ 
 ๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พระมหาสง่า สุภโร (ณ ระนอง)ไดมเสนองานวิทยานิพนธพเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหพ
ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุเพื่อพัฒนาสังคมไทย” ว่า ระบบการศึกษาที่ถูกตมองสามารถท า
ใหมนักศึกษามีความรูม ๓ ประเภทไดม คือ ความรูมทางวิชาการ (พุทธศาสตรพ) ความรูมทางจริยธรรม  
(ธรรมศาสตรพ) และความรูมทางการอยู่ร่วมกัน  (สังฆศาสตรพ) โดยพยายามประสานพุทธธรรมเขมาไป
ในการศึกษาไทย  เพื่อท าใหมนักศึกษามีความรูมและความประพฤติที่ถูกตมอง โดยที่พระสงฆพมักมี
บทบาทช่วยสั่งสอนอบรมพุทธศาสนิกชนชาวไทยอยู่เสมอทั้งโดยตรงและโดยอมอม การศึกษาของ

                                                      
๗วิชิต ดารมยพ, นับตั้งแต่โสเครตีส, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพโอ เอส พร้ินติ้งเฮาสพ,  

๒๕๓๗), ๑๔ หนมา.  
๘ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญากรีก,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพพโอเดียนสโตรพ, ๒๕๓๒),    

๒๘๕ หนมา.  
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พระสงฆพจ าเป็นตมองเดินตามแนวปรัชญาของท่านพุทธทาส และจ าเป็นตมองไดมรับความสนับสนุน
จากรัฐเพิ่มขึ้น พระสงฆพผูมมีวินัยอันเคร่งครัดและมีความรูมทางวิชาการเป็นอย่างดี ย่อมเป็นแบบอย่าง
อันดีต่อสังคมและมีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะสอนผูมอ่ืนไดม๙ 
 พระมหาบรรจง สิริจนฺโท (สมนา) ไดมเสนอวิทยานิพนธพเร่ือง “การวิเคราะหพเชิงปรัชญาเร่ือง
ปรัชญาการศึกษาในทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธพ ปยุตฺโต)” ไวมว่าการศึกษาเป็นการพัฒนา
ชีวิตใหมเจริญงอกงามเพื่อความพมนทุกขพ  อีกทั้งการศึกษาในทรรศนะของ   พระธรรมปิฎกมิไดมแยก
ออกไปจากศาสนาการน าพุทธธรรมไปประยุกตพใชมจึงท าใหมการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตและสามารถ
แกมปัญหาชีวิตไดม๑๐ 
 พระณรงค์ กิตฺติธโร (เด่นประเสริฐ)  ไดมเสนอวิทยานิพนธพเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณพ (ป.อ. ปยุตฺโต)” ว่า การศึกษาของพุทธ
ทาสภิกขุ คือ สิกขา เป็นการศึกษาปฏิบัติท าใหมสิ้นราคะ โทสะ และโมหะ จุดมุ่ง หมายของการศึกษา
ก็เพื่อมวลมนุษยชาติ มุ่งเนมนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม องคพประกอบของการศึกษามี ๔ 
ประเภท คือ หลักสูตรการศึกษา ตัวผูมสอน สถานที่ และตัวผูมเรียน การจัดการศึกษาเพื่อท าใหมคนมี
ความรอบรูมตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา และการปฏิรูปการศึกษามี ๔ ประเภท คือ การปฏิรูปแบบ
สาธิต การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด การปฏิบัติเพื่อใหมรูมจักบุญคุณ และการปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ส่วน
การศึกษาของพระพรหมคุณาภรณพ คือการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ศึกษาแบบไตรสิกขาเพื่อใหมผูมเรียนมี
ศีล สมาธิ ปัญญา และศึกษาแบบภาวนาเพื่อพัฒนาผูมเรียนทางกาย วาจา ใจ และปัญญา๑๑ 

สุรัตน์ เพชรนิล ไดมเสนอวิทยานิพนธพเร่ือง “ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ” ไวมว่า 
ระบบการศึกษาของไทยเป็นระบบการศึกษาที่เอาแบบอย่างมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งท าใหมไดม
ระบบการศึกษาที่ไม่สมบูรณพ หรือที่ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการศึกษาหมาหางดมวน ความเห็น

                                                      
๙พระมหาสง่า สุภโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหพปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ เพื่อ

พัฒนาสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖, ๑๕๙ หนมา. 

๑๐พระมหาบรรจง สิริจนฺโท, “การวิเคราะหพเชิงปรัชญา เร่ืองปรัชญาการศึกษาในทัศนะของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,   (บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๙, ๑๔๖ หนมา. 

๑๑พระณรงคพ กิตฺติธโร, “การศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและพระพรหม
คุณาภรณพ (ป.อ. ปยุตฺโต)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, ๑๓๓ หนมา. 



 ๗ 

แก่ตัวเป็นตัวการส าคัญที่ก่อใหมเกิดความไม่สงบสุขในการด ารงชีวิตของมนุษยพ และสรมางความ
เดือดรมอนวุ่นวายใหมเกิดขึ้นในสังคม  วิธีการที่จะท าลายความเห็นแก่ตัวใหมลดลงและหมดไป เป็น
หนมาที่ของการศึกษาที่ถูกตมอง ที่จะท าใหมมนุษยพเป็นมนุษยพโดยสมบูรณพมีการประพฤติที่ถูกตมอง และ
จะน าไปสู่การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสงบสุข๑๒ 
 รุสนีย์ การีอุมา ไดมเสนอวิทยานิพนธพเร่ือง “ปรัชญาการศึกษาของเพลโต” ไวมว่า ปรัชญา
การศึกษาของเพลโตมีปฐมฐานมาจากแนวคิดทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยพแบบทวิ
นิยม กล่าวคือ การพัฒนาฝึกหัดดมานกายภาพหรือร่างกาย (สสาร) และจิตวิญญาณ (อสสาร) ตาม
หลักบูรณาการแบบองคพรวมหรือเอกภาพ ทัศนะดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อ
ในเร่ือง แบบ (Form) ซึ่งเพลโตถือว่า เป็นรูปแบบที่สมบูรณพเป็นสากล เมื่อมนุษยพสามารถพัฒนาจิต
วิญญาณใหมสมบูรณพ พรมอมแลมวก็สามารถหยั่งเห็น หรือคมนพบโลกแห่งแบบนั้นไดม ดังนั้น การศึกษา
ตามทรรศนะของ เพลโตจึงเป็นกระบวนการที่ฝึกฝน และพัฒนาทั้งทางดมานร่างกาย ซึ่งเป็นส่วน
ทางกายภาพหรือชีวภาพและดมานจติใจซึ่งเป็นส่วนของจิตวิญญาณ๑๓ 

ภิญโญ ฤกษ์เย็น ไดมเสนอวิทยานิพนธพเร่ือง “ความคิดเชิงปรัชญาการศึกษาในวรรณกรรม
ของเฮอรพมานนพ เฮสเส (Hermann Hesse)” ว่าควรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยพใหมมีความสามารถ
สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ควรมีการสอนปรัชญาเพื่อใหมมนุษยพรูมจักตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล 
เพื่อใหมแต่ละคนรูมจักตนเอง ในขณะเดียวกันควรมีการปลูกฝังหลักศาสนาหรือศีลธรรมเป็นพื้นฐาน 
ควบคู่ไปกับการศึกษาอบรมวิชาการทั้งศาสตรพและศิลป์ทุกแขนง เพื่อพัฒนาใหมมนุษยพจิตส านึกใน
การรับใชมสังคมดมวยความเต็มใจ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชนพส่วนรวมเหมือนประโยชนพ
ส่วนตน๑๔ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขมอง ช่วยน ามาเป็นขมอสนับสนุนในการท างานวิจัย
ในคร้ังนี้ สรุปความไดมว่า ท่านพุทธทาสภิกขุไดมมองเห็นว่า ระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เป็น
ระบบการศึกษาที่เอาแบบอย่าง มาจากประเทศตะวันตก ซึ่งท าใหมไดมระบบการศึกษาไม่สมบูรณพ 
เป็นการจัดการศึกษาที่เพิ่มเสริมสรมาง ความเห็นแก่ตัว ส่วนปรัชญาการศึกษาของเพลโตเป็น

                                                      
๑๒สุรัตนพ เพชรนิล, “ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๐, ๑๐๐ หนมา. 
๑๓รุสนียพ การีอุมา, “ปรัชญาการศึกษาของเพลโต”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ), ๒๕๔๗, ๑๓๒ หนมา. 
๑๔ภิญโญ ฤกษพเย็น, “ความคิดเชิงปรัชญาการศึกษาในวรรณกรรมของเฮอรพมานนพ เฮสเส”, 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๐, ๑๔๑ หนมา. 



 ๘ 

กระบวนการศึกษาตมองด าเนินไปภายใตมการควบคุมอย่างเคร่งครัดของรัฐ  เพื่อใหมกระบวนการ
ทางการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด และด าเนินไปไดมตรงตามเป้าหมายที่รัฐไดมวางไวม ทั้งนี้ 
ผูมวิจัยจงึไดมคมนขมอมูลจากเอกสารและงานวิจัย ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนโดยยึดพระไตรปิฎก เอกสาร
ทางวิชาการของท่านผูมรูมและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวขมองเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของท่านพุทธทาส
และของเพลโต ตามกรอบแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโตการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบ 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.๖.๑ ท าใหมทราบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 

๑.๖.๒ ท าใหมทราบปรัชญาการศึกษาของเพลโต 
๑.๖.๓ ท าใหมทราบการเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๑.๖.๔ ท าใหมไดมแนวทางในการศึกษาคมนควมาในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 

๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 ปรัชญาการศึกษา หมายถึง  กระบวนการที่ช่วยใหมมนุษยพแต่ละคนสามารถเกิดการเรียนรูมและ
พัฒนาศักยภาพ เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมของตนเอง ภายใตมบริบทของสิ่งแวดลมอมทางสังคมและ
ธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหมมนุษยพสามารถปรับตัว และด ารงชีวิตอยู่ไดมอย่างมีความสุขตามสมควรแก่
อัตภาพของแต่ละบุคคล เพื่อการพัฒนาคนใหมเป็นมนุษยพที่สมบูรณพ อนึ่ง งานวิจัยนี้เนมนศึกษา
เปรียบเทียบปรัชญาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโตเท่านั้น 
 เปรียบเทียบ หมายถึง พิจารณาเทียบเคียงใหมเห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันซึ่งการ
เปรียบเทียบนี้ก่อใหมเกิดมุมมองที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้ตมองการเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของ
พุทธทาสภิกขุกับเพลโต 

พุทธทาสภิกขุ หมายถึง พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พุทธทาส นามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวัน
อาทิตยพ ขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเมีย หรือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อคมาที่
ตลาดพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรพธานี ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลมา
เจมาอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพุมเรียงยังเป็นที่ตั้งของตัวเมืองไชยา หรือจังหวัดไชยา ก่อนที่จะกลายมาเป็น
จังหวัดสุราษฎรพธานีในปัจจุบัน 
 เพลโต หมายถึง นักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตก เขาเป็น
ลูกศิษยพของโสกราตีส เป็นอาจารยพของอริสโตเติล เป็นนักเขียน และเป็นผูมก่อตั้งอาคาเดมีซึ่งเป็น
ส านักวิชาในกรุงเอเธนสพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C


 
 

 
 

บทที ่๒ 
ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 

 
ปรัชญาการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ จัดได้ว่ามีความสําคัญไม่น้อยเพราะในทุกองค์กรที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้ไม่น้อย ท่านพุทธทาสวิเคราะห์ว่า การศึกษาที่เอาแบบ
ตะวันตกและมุ่งพัฒนาวัตถุเป็นการศึกษาที่เน้นความรู้เพื่อความรู้ ซึ่งมักให้ผลเป็นสภาพความรู้ท่วม
หัวเอาตัวไม่รอด เป็นเร่ืองเกี่ยวกับทฤษฎีเป็นปรัชญา และเป็นหลักการใช้เหตุผล แต่ไม่มีประโยชน์
ในทางปฏิบัติ ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนตัวปัญหาสังคม และทําให้ผู้เรียนพ้นทุกข์ได้ แม้แต่การเรียน
พุทธศาสนาในปัจจุบันก็เป็นการเรียนแบบปรัชญา ไม่ใช่เรียนแบบศาสนา เป็นการฝึกการคิดเหตุผล 
และการพลิกแพลงทางภูมิปัญญาแต่ไม่ทําให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ผู้วิจัยต้องการจะ
นําเสนอ ปรัชญาการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุมีประเด็นศึกษา ดังนี ้

๒.๑ ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ 
๒.๒ ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒.๓ จุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒.๔ องค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒.๕ การจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒.๖ การปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒.๗ สรุปปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
 

๒.๑ ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ กําเนิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ 
เงื่อม พานิช ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดนอก (วัดอุบล) แล้วมาประจําอยู่ที่วัด
ใหม่ (วัดพุมเรียง) มีพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมล) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทได้ฉายาว่า 
อินฺทปญฺโญ พระเงื่อม อินฺทปญฺโญ สอบได้นักธรรมตรีในปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้นักธรรมโท 
พ.ศ. ๒๔๗๐ และสอบได้นักธรรมเอก พ.ศ. ๒๔๗๑ จากนั้นได้เป็นผู้สอนนักธรรมโรงเรียน
นักธรรมวัดพระบรมธาตุไชยา และในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านได้สอบได้เปรียญธรรม ๓ 
ประโยค เป็นพระมหาเงื่อม อินฺทปญฺโญ 



 ๑๐ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้พัฒนาวัดร้างตระพังจิก ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เป็น
สวนโมกขพลาราม ซึ่งเป็นสถานที่อบรมและปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมกับ
ประกาศใช้นาม พุทธทาส เพื่อยืนยันการอุทิศตนรับใช้พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนานับแต่นั้น
เป็นต้นมา ความสามารถในการประกาศพระศาสนาและคุณูปการต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
ตลอดมา ด้วยผลงานอันล้ําค่าของท่านจึงทําให้สถาบันการศึกษาระดับสูงของชาติหลายแห่งได้ยก
ย่อง เชิดชูเกียรติของท่านโดยการ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ท่าน เช่น มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ จําพรรษาอยู่ ณ วัดธารน้ําไหล อันเป็นที่ตั้งของสวนโมกขพลาราม ในปัจจุบันอยู่ที่อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งคุณความดีนานัปการ มีศีลาจารวัตรและ
ปฏิปทาเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน 
และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นับเป็นแบบอย่างของพระภิกษุในอุดมคติที่หา
ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านเป็นพระภิกษุนักปฏิบัติธรรม นักเทศน์ และนักพัฒนา ผู้ทรงเมตตาธรรม และ
มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง คุณูปการของท่านปรากฏในผลงานทางวิชาการเป็น
จํานวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็นงานเขียนคําบรรยายธรรม และบทกวี ตลอดจนผลงานทางวิชาการ 
นอกจากนี้ก็มีวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่ างประเทศ ที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับงานทาง
พระพุทธศาสนาของท่านยิ่งกว่านั้นผลงานของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเผยแพร่
ทั่วไปหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศศ ภาษาเยอรมันและภาษาจีนเป็นต้น และใช้เป็น
ตําราศึกษากันในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  ท่านมีอัจริยภาพเด่นชัดในการถ่ายทอดพุทธ
ธรรมได้ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ และประยุกต์ได้กับสถานการณ์ของโลกอย่าง
ทันสมัย จนได้รับการยกย่องจากนักวิชาการตะวันตกบางท่านว่าเป็นนาคารชุนแห่งเถรวาท  
 ผลงานของท่านมีอยู่เป็นจํานวนมาก ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด คือ ผลงานที่ได้รับการรวบรวม
ไว้เป็นหนังสือธรรมะชุด “ธรรมโฆษณ์” ซึ่งบันทึกแนวคิดและคําสอนสําคัญของท่านทั้งหมด มี
ทั้งหมดกว่า ๖๐ เล่ม นับว่าผลงานของท่านได้มีส่วนสําคัญในการจรรโลงและเผยแพร่พระธรรม
คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ท่านพุทธทาสภิกขุได้ถึง
แก่มรณภาพในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗๑ 
 

 

                                                 
๑สุรัตน์ เพชรนิล, “ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๐, หน้า ๕-๖. 



 ๑๑ 

๒.๒ ความหมายการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ 
เมื่อจะกล่าวถึงความหมายของการศึกษา โดยทั่วไปแล้ว พุทธทาสกล่าวว่าเปน็คําที่เราเข้าใจ

กันดี และมักมองภาพออกว่า หมายถึงการไปเรียนหนังสือมีครูหรือมีผู้สอน จะต้องมีนักเรียนหรือ 
ผู้เรียนและโรงเรียน ได้มีนักวิชาการทางการศึกษาให้ความหมายไว้มากมายหลายท่าน โดยแต่ละ
ท่านบ้างก็เห็นตรงกันบ้างก็เห็นแตกต่างกันออกไป  ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้
ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาในภาษาไทย หมายถึงเล่าเรียน ตรงกับคําว่า สิกขา ใน
ภาษาบาลีซึ่งเป็นการปฏิบัติ  โดยตรงกับการปฏิบัติศีล สมาธิ  และปัญญา ดังนั้น สิกขาใน
พระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติแล้วได้รับปริญญา คือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ และโมหะ นั่นคือผลการ
ปฏิบัติสิกขา การปฏิบัติสิกขาก็เพื่อความรอดจากสิ่งไม่พึงปรารถนา สิ่งใดเป็นความทุกข์ทรมาน 
ความยุ่งยากลําบากแก่จิตใจ ก็เรียกสิ่งนั้นวา่ สิ่งอันไม่พึงปรารถนาต้องแก้ไขด้วยการศึกษา (สิกขา)๒ 

คําว่า สิกขา ประกอบด้วยคําว่า สะ กับ อิกขะ รวมกันเป็นสิกขา สําหรับคําว่า สะ แปลว่า 
ตัวเองส่วน อิกขะ แปลว่า การเห็น เมื่อนํามารวมกันเป็นสิกขา แปลว่า การเห็นด้วยตนเอง คนอ่ืน
เห็นแทนกันไม่ได้ เพราะวา่มันเปน็เร่ืองภายใน๓ 

จากความหมายของคําว่า สิกขา หรือการศึกษาก็คือ การเห็นซึ่งตนเอง การเห็นโดยตนเอง  
และการเห็นเพื่อตนเอง  เป็นการศึกษาเพื่อจะให้เกิดความเขา้ใจถึงสภาพความเป็นจริงจะช่วยให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ให้สามารถดับความทุกขได้ ซึ่งวิธีการที่จะให้รู้ และเข้าใจในตนเองได้จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักคําสอนที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ส่วนความหมายของการศึกษาอีกประการหนึ่งของพุทธทาสภิกขุก็  คือ มรรค แปลว่า 
หนทาง หรือทางปฏิบัตินําไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นระบบการปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่ความเป็น มนุษย์ 
อันได้แก่ 

๑. สัมมาทิฏฐิ  เป็นความคิดเห็นหรือความเข้าใจถูกต้อง รู้ว่าเกิดมาทําไม ควรจะทําอย่างไร 
มีความรูเ้หตุที่ทาํให้เกิดทุกข์ รู้ว่าความดับทุกข์คืออะไร หนทางแห่งความดับทุกข์ คืออะไร 

๒. สัมมาสังกัปโป  เปน็ดําริชอบหรือความต้องการที่ถูกตอ้ง เมื่อมีสติปัญญารู้และเข้าใจใน   
ข้อสัมมาทิฏฐิ ความต้องการหนทางแห่งการดับทุกข์เกิดขึ้น 

๓. สัมมาวาจา เป็นการพูดที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใคร   

                                                 

 ๒ที.ปา. ๑๑/๒๘/๒๓๑. 
๓พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๘), 

หน้า ๔๘. 



 ๑๒ 

๔. สัมมากัมมันโต เป็นการกระทําที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนหรือฆ่าฟันใคร ไม่ลักทรัพย์      
ไม่ประพฤติผดิในกาม ซึ่งเปน็การกระทําทางกายที่ถูกต้อง  

๕. สัมมาอาชีโว เป็นการเลี้ยงชีพ การดํารงชีพที่ถูกต้อง คือไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 
๖. สัมมาวายาโม เป็นการพากเพียร เป็นการพากเพียรที่จะดับทุกข์  
๗. สมัมาสติ เป็นการระลึกชอบ เป็นความระลึกอยู่ในใจ ประจําใจด้วยความมีสติ  
๘. สัมมาสมาธิ เป็นการมีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส มีจิตใจเข้มแข็งและคล่องแคล่วว่องไวใน

การที่จะทําหน้าที่ของจิตใจ๔   
สรุป ความหมายการศึกษาตามมรรคมีองค์ ๘ เป็นการดําเนินชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์โดย

สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว สัมมากัมมันโต เรียกว่า ศีล เป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลสเมื่อมีศีลบริสุทธิ์จะทํา
เกิดสมาธิ  ซึ่งตรงกับสัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สมาธิ คือความเป็นผู้ตั้งมั่น แน่วแน่มั่นคง
และเป็นตัวขัดเกลากิเลสอย่างกลาง เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ สมาธิมั่นคง ก็เกิดปัญญาตรงกับมรรคในข้อ 
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปโป คือความรู้แจ้งเห็นจริงอันเป็นหนทางให้พ้นทุกข์ ส่วนความหมาย
ของการศึกษาตามภาษาอังกฤษว่า Training แปลว่า การลงมือ ปฏิบัติจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแต่การศึกษา
เล่า เรียนเทา่นัน้ จากความหมายที่พุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของ Training มี ๒ ได้แก่ 

๑. การศึกษา คือ สิ่งที่จะต้องละ หมายถึงการข่มปรามกิเลสหรือการข้มความรู้สึกของ
สัญชาตญาณอย่างสัตว์ 

๒. การศึกษาฝ่ายต่ํากว่านี้ หมายถึง การข่มขี่หรือบังคับมันแล้วก็พัฒนาให้เป็นความดีความ
งาม ความถูกต้อง ที่จะเป็นบรมธรรมข้างหนา้ตอ่ไป๕ 

จากความหมายการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนี้ ถือเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ความเป็นมนุษย์  
เพราะมนุษย์มีจิตใจสูงส่งกว่าสัตว์ ซึ่งมนุษย์จะปล่อยให้สัญชาตญาณของ สัตว์ครอบงําจิตใจตนเอง
มิได้อีกแล้ว มิฉะนั้น จะทําให้เกิดความใฝต่ํา ดังนั้น การศึกษาในทัศนะตามพุทธทาสภิกขุ ก็คือการ
ทําให้มนุษย์สิ้นจากสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ หรือบุคคลผู้ได้รับการศึกษาดีแล้ว ย่อมพัฒนา
ความคิดนํามาสู่การสร้างเสริมจริยธรรม คุณธรรมให้เกิดในตนเองและยังสามารถนําได้ใช้ในสังคม
เพื่อความสงบสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติถ้าเราเข้าใจหลักะรรมชาติว่ามนุษย์คือสัตว์
สังคมที่ต้องอิงอาศัยกันและกัน 

 

                                                 
๔พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส าหรับครู, อ้างแล้ว, หน้า ๔๕-๔๗. 
๕พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาท่ีส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์

พระนคร, ๒๕๑๓), หน้า ๘. 



 ๑๓ 

๒.๓ จุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา พุทธทาสกล่าวว่า ถือเป็นแนวทางสําคัญที่จะทําการจัดการศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคนให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ซึ่งพุทธทาสภิกขุได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยแบ่ง 
ออกเป็น ๒ แนวทางได้แก่ 

๑) ปัญหาการศึกษา  
โดยพุทธทาสภิกขุ  ได้มองเห็นจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของระบบโลกในยุค

ปัจจุบันไว้ว่า ไม่ใช่การศึกษาเพื่อบรมธรรม เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่จะทําให้เกิดปัญหาต่อการ
บรรลุบรมธรรมมาก อาทิเช่น การศึกษาเพื่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การอบรมศีลธรรมคุณธรรมให้แก่คน เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ จึงส่งผลให้จุดมุ่งหมายมันไปคน
ละทิศละทางกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า เหมือนกับเราพูดถึง
กันอยู่บ่อย ๆ ว่าไม่อาจทําให้เด็กรู้ได้ว่าเกิดมาทําไมไม่มีหลักสูตรใดจะสอนให้เด็กรู้ว่าเกิดมาทําไม 
นั่นแหละคือการไม่เอาเร่ืองบรมธรรมเขา้ไปในหลักสูตรการศึกษา๖ 

สิ่งที่กล่าวมานี้ แสดงถึงความผิดพลาดของการกําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาในสังคม
โลกปัจจุบัน ซึ่งตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุแล้วไม่ใช่จุดมุ่งหมายการศึกษาที่  มุ่งสอนคน
เพียงแต่ให้คนเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้ (Education for  survival) ถือเป็นระบบการสั่งสอนของคน
ขี้ขลาด โง่เขลาเบาปัญญาทั้งนั้น แต่จุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม ทรรศนะของพุทธทาสภิกขุที่ถือ
เปน็หลักจริยธรรมสากล มีเพียง ๔ ประการได้แก่    

๑. ความสุข อันเกิดจากการกําหนดจุดหมายของการศึกษาเพื่อช่วยทําให้คนมีการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมแล้วปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นได ้ย่อมทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง    

๒. ความเต็มของความเป็นมนุษย์ อันเกิดจากการกําหนดจุดหมายของการศึกษาเพื่อช่วย
พัฒนาคนใหเ้กิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์คือเป็นผู้มีใจสูง มีใจประเสริฐกว่าสัตว์  

๓. หน้าที่เพื่อหน้าที่ อันเกิดจากการกําหนดจุดหมายของการศึกษาเพื่อช่วยทําให้คนรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง เช่น พ่อ แม่ ลูก และครูอาจารย์ เป็นต้น แล้วทําตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง 
ตามทํานองคลองธรรม    

                                                 
๖พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมบูชา, ๒๕๑๗), 

หน้า ๓๗-๓๘. 



 ๑๔ 

๔. ความรักสากล อันเกิดจากการกําหนดจุดหมายของการศึกษาเพื่อช่วยทําให้ คนเกิดความ
รัก ความเมตตาตอ่กัน มีความรักในมวลมนุษยชาติ๗ 

๒)  แนวทางจัดการศึกษา    
พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษาทําให้เกิดปัญหาแก่สังคมแล้ว พุทธ

ทาสภิกขุจึงได้เสนอจุดมุ่งหมายการศึกษา เพื่อมวลมนุษยชาติโดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่สังคม เพื่อจะใช้เปน็แนวทางจัดการศึกษาให้เกิดความมั่นคงต่อสังคม ได้แก่    

๑.การศึกษาทุกแขนงต้องมีอุดมคติจุดหมายปลายทางให้ได้ต้องไม่ขาดวิชาพระพุทธศาสนา
หรือทางธรรม ต้องประกอบด้วยจิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีการศึกษาค้นคว้าทําจิตใจให้ ว่างจาก
กิเลส และสิ่งรบกวนที่เป็นขา้ศึกทางจิตใจ 

๒. การศึกษานั้นต้องแก้ไขปัญหาเร่ือง เกี่ยวกับโรคความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดให้ได้ก่อน 
มองระบบการศึกษาในปัจจุบันเต็มไปด้วยความฟั่นเฟือนเต็มไปด้วยความงงไม่แจ่มกระจ่างทําให้
คนเอาตัวไม่รอดถือเป็นจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อได้ปริญญาเท่านั้นแนวทางแก้ไขปัญหาจะต้องทําจิตให้
รู้จริงปฏิบัติจริงและทําหน้าที่จริง จึงได้ผลจริงจึงจะแก้ขปัญหาเร่ืองของโรควิชาการท่วมหัวเอาตัว
ไม่รอดได ้

๓. การศึกษาเพื่อป้องกันโทษภัยได้ เช่น เร่ืองความรูท้ี่กลายเป็นงูพิษ เพราะระบบการศึกษา
ทําให้เกิดความรู้ปัจจุบันครอบงําด้วย กิเลสมากเกินไปแมแ้ต่ความรูป้ริยัติยังต้องกลายเป็นงูพิษ หรือ
ความรู้พิเศษปัจจุบัน เร่ืองปรมาณู เร่ืองพลังงานนิวเคลียยังทําให้ เกิดโทษภัยแก่โลกเพราะทําผิด
ประเพณีวัฒนธรรมแนวทางแก่ไขตอ้งศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงจึงจะช่วยป้องกันความรู้เปน็พิษได้    

๔. การศึกษาเพื่อป้องกันวัตถุพิษ (Materialism) เพราะสังคมมัวเมาในวัตถุพิษจึงเกิดโทษ
ภัยจําต้องทําจิตประกอบด้วยธรรมะ มีความรู้ธรรมที่ถูกต้อง จึงช่วยป้องกันมิให้วัตถุเกิดเป็น พิษภัย
ขึ้นมาได้ เพราะธรรมไปควบคุมวัตถุพิษ 

๕. การศึกษาช่วยทําให้เปน็นักคิด สามารถมองชีวิตได้ลึกซึ้งหรืออย่างแท้จริงพุทธทาสภิกขุ
สอนให้คนมองย้อนไปดูสมัยกรีกนิยมปรัชญาการศึกษาถือเป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเป็นนักคิดมอง ในมิติที่กว้างลึกรวมทั้งชีวิตด้วยปรัชญาทําให้มองเห็นสิ่งที่เกิด
ประโยชนส์ูงสุด คือ การเป็นพลเมืองที่ดี นักปกครองที่ดีนักการศาสนาที่ดี 

๖. การศึกษาเพื่อควบคุมอารมณ์ได้ ซึ่งลักษณะการควบคุมอารมณ์ของท่านพุทธทาสภิกขุก็
คือ รูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส ถือเป็นสิ่งที่มายั่วยวนอารมณ์คน ทําให้ทํางานไม่ประสบผลสําเร็จ 
แนวทางแก่ไขปัญหาได้ ต้องใช้สติปัญญาจัดการควบคุมตัวตัณหาอุปาทาน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้น
สูงสุดในพระพุทธศาสนา คือพระนิพพาน    
                                                 

๗พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 



 ๑๕ 

๗. การศึกษาเพื่อสร้างครูบาอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาที่ดี ต้องแสวงหาแนวทางสร้างครู
อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาให้มีคุณธรรมให้ได้ ด้วยการให้การอบรมพัฒนาจิตใจ ไม่ให้ตกต่ําตาม
สังคมขอใหส้ังคมมองเป็นเร่ืองสําคัญในอนาคตด้วย    

๘. การศึกษาเพื่อสร้างศักราชใหม่ ด้วยการมองการศึกษาเชิงจริยธรรมคุณธรรม เป็นเร่ือง
ใหญซ่ึ่งท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ที่มันเป็นไปแล้วและกําลังเป็นอยู่ก็ตาม อย่าไปสะสางเลยว่ามัน
เปน็ความผิดของใคร ใครบกพร่อง เพราะวา่จะทําให้เกดิการทะเลาะวิวาท ผิดใจกันเปล่า ๆ โดยมอง
ทางออกระบบการศึกษาสมัยใหม่นั้น จะต้องมุ่งปลูกฝังคุณธรรมให้มาก เพราะสังคมตกต่ํามืดมน
ทางศีลธรรมมาแล้วไม่ต่ํากว่า ๑๐-๒๐ ป ีลักษณะของการแก้ไขปัญหาตอ้งใช้เวลา ๑๐-๒๐ ปี  

 ๙. การศึกษาเพื่อผลพลอยได้โดยเน้นที่การศึกษาคุณธรรม หรือธรรมะในสถาบันการศึกษา
ใหญ ่ๆ ตอ้งมีหลายคณะ อย่างที่เป็นผลพลอยได้ คือมีการเรียนธรรมหรือศาสนาเหมือน ๆ กันทําให้
สิตนักศึกษาจะต้องมารวมที่จุดหมายเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ สิ่งเดียวกันที่เรียกว่า ต้องการสร้าง
ความสามัคคีเป็นพื้นฐาน สังคมจะขาดรากฐานมิได้ คือความเสมอกันในทางความคิดและทาง
ปฏิบัติ  เพื่อสรรค์สร้างทางสังคมมนุษย์๘ 

สรุป จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ มี ๒ แนวทาง คือ การศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการศึกษาแก้ไขความมัวเมาและตกต่ําในยุคปัจจุบันและการศึกษา
เพื่อแก่ไขปัญหาอนาคต ทั้งด้านวิชาการทุกแขนงด้านความรู้ ด้านป้องกันระบบการศึกษา ด้าน
อารมณ์ผู้เรียนและบุคลากรการมองอนาคตของระบบการศึกษาและผลพลอยได้จากการจัดระบบ
การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้คูคุ่ณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
 

๒.๔ องค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกข ุ  
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวความคิดทางการศึกษาที่ถือเป็นลักษณะองค์ประกอบของ

การศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุนั้น  โดยสามารถที่จะประมวล แยกแยะเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี ้

๒.๔.๑ องค์ประกอบด้านหลักสูตร 
โดยพุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนะแนวทาง องค์ประกอบด้านหลักสูตร เพื่อจะช่วยแก้ไข

ปัญหาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งตอบสนองวัตถุนิยม และเร่ิมจะหนักขึ้นทุกวัน เพื่อวางแผนการศึกษา
ของชาติที่มั่นคงตลอดกาล ประกอบด้วย    

                                                 
๘พุทธทาสภิกขุ,รวมปาฐกถาพระราชชัยกวี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๐๕),

หน้า ๖-๑๓. 



 ๑๖ 

๑. การศึกษาต้องทําให้เกิดพุทธิศึกษา เพื่อทําให้เกิดปัญญาสูงสุด ซึ่งเรียกว่า ปัญญาภาวนา 
หมายถึง การศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา ดว้ยการฝกึฝนพัฒนาปญัญาให้มีความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งในโลกและชีวิตตามสภาวธรรมสามารถพัฒนาจิตให้เป็นอิสระ 
ทําตนใหบ้ริสุทธิ์ จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ สามารถแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๙  

๒. การศึกษาต้องทําให้เกิดจริยศึกษา เพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดจริยธรรม แปลว่า “เป็นสิ่งที่พึง
ประพฤติ จะต้องประพฤติ จะต้องเถียง จะต้องถกกันอีกมาก ดังนั้น  องค์ประกอบของการศึกษา
จะต้องมีการประพฤติถูกต้องทางกาย วาจา และจิต มิใช่อยู่ที่ ระบบท่องจําในสมุดอีกต่อไปแล้ว
ไม่ได้มีโรงเรียนใดมาวางกฎไว้ให้คะแนนผู้บังคับตัวเองไดผู้ที่ทําลงไปจริง ๆ ตามหลักศีลธรรมและ
ศาสนาไม่ได้รู้ความหมายจริยศึกษาแท้จริง๑๐ 

๓. การศึกษาต้องทําให้เกิดพลศึกษา เพื่อทําให้เกิดกําลังที่ถูกต้อง ตามทรรศนะของพุทธ
ทาสภิกขุแล้ว แบง่กําลังออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑) กําลังทางวัตถุ ซึ่งเดี๋ยวนี้พวกวัตถุนิยมรู้เพียงกําลังทางกายเท่านั้น ด้วยการสร้างเสริม
พลังกําลังให้แข็งแรง เรียกว่า พลศึกษา  

๒) กําลังทางวิญญาณ เป็นกําลังทางความคิด กําลังทางมโนนิยม หมายถึงกําลัง ที่เกิดจาก
ธรรมะ มีสติปัญญา มีวิริยะ มีสมาธิก่อให้เกิดคุณธรรม 

๔. การศึกษาต้องทําให้เกิดหัตถศึกษา ซึ่งลักษณะหัตถศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสเป็น 
เร่ืองของปากท่อง เร่ืองอํานาจวาสนา เป็นเร่ืองของอาชีพเพื่อดํารงชีวิตอยู่ได้๑๑ 

๒.๔.๒ องค์ประกอบด้านตัวผู้สอน 
  พุทธทาสภิกขุได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านผู้สอน ก็คือตัวครูหรือ ผู้สอนใน

ที่นี้มิได้จํากัดที่เพศบรรพชิต บุรุษหรือสตรี ใครก็ได้ที่มีความรู้มีความเหมาะสม เป็นผู้ใหญ่แล้วตัว
ผู้สอนจะต้องมีอุดมการณ์ความเป็นครู มีความเสียสละ มีความสนใจ เป็นพิเศษในการแสวงหา
ความรู ้ ซึ่งพุทธทาสภิกขุได้อุปมาอุปไมตัวผู้สอนจะตอ้งสร้างความ ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เรียนด้วย
การดูแลเด็กเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้การอบรมทางด้านจิตใจ
ผู้สอนจะตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม ทําให้ผู้เรียนมีความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตาม๑๒ 

                                                 
๙องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๗๙/๑๒๑.  
๑๐พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ), การสร้างเสริมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร 

: สมชายการพิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๓. 
๑๑พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาท่ีส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒-๒๖. 
๑๒พุทธทาสภิกขุ, การศึกษากับศีลธรรม, (กรุงเทพกรุงเทพมหานครฯ : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๗๖-๑๗๗. 



 ๑๗ 

นอกจากนั้นพุทธทาสภิกขุ ยังได้จัดประเภทของครูอาจารย์ ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบในการ
ขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้บรรลุจุดหมายปลายทางได้  โดยแบ่งลักษณะของครูออกเป็น ๓ 
ประเภท  คือ    

๑. ครูผู้สอนหนังสือ ซึ่งครูประเภทนี้มีหน้าที่เพียงแค่สอนให้รู้หนังสือเท่านั้น เพื่อให้อ่าน 
ออกเขียนได้ แล้วนําไปศึกษาเพิ่มเติม 

๒. ครูผู้สอนเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งครูประเภทนี้มีหน้าที่เพียงแค่สอนให้รู้จักประกอบอาชีพทํา
ตามความถนัดและความสามารถของตน เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยากแห่งชีวิต    

๓. ครูผู้เป็นชี้นําแนวทางจิต ซึ่งครูประเภทนี้มีหน้าที่สอนให้รู้จักความถูกต้องความสามารถ
พัฒนาตนอยู่เหนือกิเลสสอนให้รู้จักความจริงแหง่ชีวิตเพื่อให้บรรลุจุดหมาย คือ ความพ้นทุกข์๑๓ 

๒.๔.๓ องค์ประกอบด้านสถานท่ี 
พุทธทาสภิกขุมองเห็นความสําคัญองค์ประกอบด้านสถานที่ศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศให้

เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้สร้างสํานักปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม เพื่อเป็นตัวอย่างการ
จัดระบบการศึกษา โดยมุ่งเน้นอาศัยอยู่กับธรรมชาติ สะดวกแก่การศึกษาเรียนรูปธรรมซึ่งท่านได้
แยกลักษณะองค์ประกอบด้านสถานที่ไว้ ดังนี้  

๑. ควรจัดเฉพาะ เพื่อให้บรรยากาศที่เหมาะสม จะได้ผลดีกว่าในห้องเรียนปกติ    
๒. ตามปกติควรทําเป็นห้องเรียนรวมกันได้มากหน่อย  เช่น ห้องประชุมใหญ่ก็ใช่ได้เพื่อให้

เกิดการสังสรรค์ที่ดี มีขนาดใหญ่ย่อมอํานวยประโยชน์ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างด ี 
๓. ในบางโอกาส ตอ้งทําในสถานที่ที่มีบรรยากาศแหง่ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตน้ว่าอุโบสถ วิหาร๑๔ 
๒.๔.๔ องค์ประกอบด้านผูเ้รียน    
พุทธทาสภิกขุได้มองสังคมไทยหรือสังคมโลกว่า กําลังประสบกับปัญหาวิกฤตทาง

ศีลธรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบียนของวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเร่ืองที่จะต้องแก้ไขอย่าง เร่ง
รีบด่วนที่สุดท่านเรียกว่าโรคของเด็กวัยรุ่นโดยการเทียบเคียงมาจากคัมภีร์บาลี เพื่อให้มองเห็นภาวะ
อย่างนี้ว่าเป็นโรคทางจิต โรคทางกิเลส โรคทางวิญญาณ จึงทําไปไม่น่าดูไม่น่าปรารถนาจนตั้งจิต
หรือสติไว้ในทางที่ผิด มีการกระทําตามใจตนเอง เพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าเด็กวัยรุ่นกําลังเป็นโรค
ทางศีลธรรม หรือโรคทางจริยธรรม ดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวผู้เรียนจะต้องฝึกสร้างศีลธรรม

                                                 
๑๓พุทธทาสภิกขุ อ้างใน สุรัตน์ เพชรนิล, ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ๒๕๔๐, หน้า ๕๖. 
๑๔พุทธทาสภิกขุ, การศึกษากับศีลธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๐. 



 ๑๘ 

จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนก่อน เพื่อให้ผู้เรียน ปรับตัวให้เกิดความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องดี
งามตามทํานองคลองธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีกต่อไป๑๕   

สรุป ว่าองค์ประกอบของการศึกษาจะต้องประกอบหลาย ๆ ส่วนทั้งการจัดทําหลักสูตรให้
สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีในสังคม ต้องพัฒนาตัวผู้สอนให้มีคุณภาพสร้าง
จริยธรรมให้เกิดในตนก่อนพัฒนาสถานที่ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษานํามาสู่การสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้เรียนอยากศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนสู้ความเป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์ 
 

๒.๕ การจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
พุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาไว้มากมายหลายประการ ซึ่งท่านได้ให้

ทรรศนะที่เป็นข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่นักการศึกษาและผู้ที่จะแสวงหา
แนวทางการศึกษา  ด้วยการยกเอาข้ออ้างของพระพุทธเจ้าที่เคยตรัสเตือนพระสาวก ถึงสภาวะ ๕
ประการ ที่อาจจะมีความเปน็ไปไดก้ับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ได ้ว่า 

๑. สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียว กลับผิดพลาดเป็นเท็จไปก็มีสิ่งที่ไม่เชื่อเลยแตก่ลับเป็นของจริงก็มี 
๒. สิ่งที่นิยมชมชอบ กลับผิดพลาดเป็นเท็จไปก็มี สิ่งที่ไม่นิยมชมชอบแตก่ลับเป็นของจริงก็มี 
๓. สิ่งที่เล่าเรียนต่อกันมา กลับผิดพลาดเป็นข้อเท็จก็มี สิ่งที่ไม่ได้เล่าเรียนต่อกันมาแต่กลับ

เปน็ของจริงก็มี 
๔. สิ่งที่คิดตรองอย่างดีแล้ว กลับผิดพลาดเป็นเท็จไปก็มี สิ่งที่ไม่ได้คิดตรองไว้ แต่กลับเป็น 

ของจริงก็มี 
๕. สิ่งที่ตรวจสอบ (ทฤษฎี) อย่างดีแล้ว กลับผิดพลาดเป็นเท็จไปก็มี สิ่งที่ไม่ได้ตรวจสอบ 

(ทฤษฎี) แต่กลับเป็นของจริงแท้ก็มี๑๖ 
ส่วนใหญ่ท่านจะนําแนวทางหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นพื้นฐานเสนอแนะ

แนวทางการจัดการศึกษาแก่สังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพัฒนาคนให้เปนมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
สะอาด สว่างสงบสุขโดยสามารถแยกกลุ่มการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  

๒.๕.๑ การศึกษาท าให้เกิดความรอบรู้    
แนวทางการจัดการศึกษาที่จะทําให้มนุษย์เกิดความรอบรู้ได้ โดยพุทธทาสภิกขุได้ยก

แนวทางลักษณะการประกาศความรู้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่าง ปะ แปลว่า รอบ ญา แปลว่า รู้  
สัมมา แปลวา่ ถูกต้อง ภูต แปลว่า เป็น ยถา แปลว่า เช่นนั้นอย่างที่เป็นจริง เมื่อรวมความหมายกัน

                                                 
๑๕พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ), การสร้างเสริมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น, อ้างแล้ว, หน้า ๕-๖. 
๑๖ม.ม. ๑๓/๕๕/๖๕๕. 



 ๑๙ 

ทั้งหมดแล้วก็แปลว่าการศึกษาเรียนรู้อันเกิดจาก สภาวการณ์ที่เป็นตามความจริงอย่างถูกต้อง 
เพราะการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถทําให้ผู้ศึกษาเข้าถึงความจริงได้๑๗ 

หลักการศึกษามุ่งเน้นแนวทางการศึกษาของชาวตะวันตกที่เรียกว่า ปรัชญา (Philosophy) 
ซึ่งแตกตา่งไปจากการศึกษาโลกตะวันออกที่มุ่งเน้นการศึกษาที่ปัญญาหรือยถาภูตสัมมัปปัญญาคือ
การศึกษาที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้จริงอย่างประจักษ์แจ้ง อันเป็นความรู้ที่เกิดจากภายในคือปัญญา 
(Wisdom) นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุยังได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
“จะตอ้งมีการศึกษาค้นควา้ วิพากษ์ วิจารณ ์เพื่อให้ได้เหตุผลที่แท้จริง ยึดตามแนวทางแห่ง อริยสัจจ์
ปฏิจจสมุปบาท ถือเป็นปรัชญาการศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อผู้ศึกษาได้เข้าถึงความจริง ๔ 
ประการ มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ถือเป็นสมมติฐาน (Hypothesis)๑๘  

เพื่อหาเหตผุลแวดล้อมให้ได้ตามความเป็นจริงเป็นการศึกษาทําให้เกิดความรู้ประจักษ์ด้วย
การเรียนรูผ้ัสสะวิธีคดิแบบอริยสัจจ์ หรือการวิจัยแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมได้ว่า วิธี
แห่งความดับทุกข์จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง เพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน 
ได้ทั้งหมด พุทธสุภาษิต กล่าวว่า 

ภิกษุทั้งหลายย่อมมนสิการโดยแยบคาย โยนิโสมนสิการว่าทุกข์ดังนี้ย่อม
มนสิการโดยแยบคายว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ ดังนี้  ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่าความ
ดับแห่งทุกข์ ดังนี้  ย่อมมนสิการโดยแยบคายว่าข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ 
ดังนี้เมื่อเธอมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ สังโยชน์ ๓ อย่างคือ สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ย่อมถูกละเสียได้๑๙ 

 
การศึกษาที่ทําให้เกิดความรอบรู ้พุทธทาสภิกขุกล่าวยกย่องว่าดี ๑๐ ประการ คือ 
๑. การศึกษาช่วยทําให้เด็กมีปัญญาที่เรียกว่า มีความทุกข์ได้ยาก เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จัก

ความถูกต้องและพอเพียงแก่สถานการณ์ไม่นิยมความฟุ้งเฟื้อ    
๒. การศึกษาที่ทําให้ผู้เรียนพ้นจากความทุกข์ ที่เรียกว่า เป็นสุขได้ง่าย เป็นการสอนให้

ผู้เรียนรูจ้ักความสันโดษ ดําเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่กินอยู่ใช่สอยเกินฐานะรู้จักความสุขที่แท้จริง 
คือความเรียบง่าย    

                                                 
๑๗พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะส าหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๘), หน้า ๔๔. 
๑๘พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสร้างโลกให้มีสันติภาพหรือท าลายโลก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมบูชา, ๒๕๓๖), หน้า ๑. 
๑๙ม.ม. ๑๓/๑๔๗/๑๔๓. 



 ๒๐ 

๓. การศึกษาช่วยทําให้มีชีวิตเป็นอยู่แบบต่ําที่เรียกว่า อยู่แบบชาวบ้าน เป็นคนไม่ถือเนื้อถือ
ตัววางตนแบบเรียบง่ายไม่ยึดมั่นในเกียรติยศชื่อเสียง 

๔. การศึกษาช่วยใหท้ําตนแตส่ิ่งสูงที่เรียกว่า การกระทําที่สูง มีชีวิตกินอย่างง่ายแต่จะทําใน
เร่ืองคุณงามความดีเท่านั้นไม่ประพฤติตนแบบต่ําทราม    

๕. การศึกษาช่วยทําให้เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นที่เรียกว่า เป็นผู้มีเหตุผล ผู้ผ่านการศึกษา
มาแล้วย่อมรูจ้ักใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์    

๖. การศึกษาช่วยทําให้เข้ากับบุคคลได้ที่เรียกว่า รู้จักบุคคล บุคคลผ่านการศึกษาแล้วย่อม
รู้จักเคารพในตัวบุคคลที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิว่าเปน็ผูท้รงคุณค่าของสังคม    

๗. การศึกษาช่วยให้เข้ากับสังคมที่เรียกว่ารู้จักสังคมคนที่ผ่านการศึกษาย่อมปรับตัวเข้ากับ
สังคม หรือชุมชนได้อย่างมีความสุข    

๘. การศึกษาช่วยทําให้คนตรงตอ่เวลาที่เรียกว่ารู้จักเวลาผู้ที่ผ่านการศึกษาย่อมรู้จักกาลเวลา 
ว่าสิ่งไหนควรทํา ไม่ควรทํา    

๙. การศึกษาช่วยทําให้คนรู้จักตนเองที่เรียกว่า รู้จักตนเอง ผู้ที่ผ่านการศึกษาแล้วมีการ
สํารวจตนเองปรับปรุงตนเองให้เขา้กับสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในคุณธรรม 

๑๐. การศึกษาช่วยทําให้คนมีปฏิภาณไหวพริบที่เรียกว่ามีไหวพริบคนที่ผ่านการศึกษาแล้ว 
ย่อมมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ด้วย๒๐ 

๒.๕.๒ การจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา    
พุทธทาสภิกขุได้มองเห็นหลักสําคัญของการศึกษาตามแนวทางพระพุทธเจ้า ถือเป็นระบบ

การศึกษาพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาพร้อมกับการบังคับตนเอง 
ทําให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามพัฒนาการไปด้วยศีล สมาธิ และปัญญาเปน็แนวทางการจัดการศึกษา
แบบครอบจักรวาล โดยพุทธทาสภิกขุมองเห็นว่า ธรรมสามารถแก้ไขปัญหาได้มากมายมหาศาล ยัง
ทําให้คนไปพระนิพพานได้แล้วทําไมธรรมะของ พุทธเจ้าจะแก้ปัญหาเล็กน้อยให้แก่คนและสังคม
โลกมิได้ว่าด้วยเหตุนี้ ที่ธรรมะแก้ไขไม่ได้ ก็คนไม่ยอมรับเอาธรรมะนี้เข้ามาเป็นเคร่ืองมือแก้ไข
ปัญหาให้ มนุษย์ เพราะว่าได้จัดการศึกษาให้ผิดไปแล้ว แล้วก็ผิดมากขึ้น ๆ ทุกที คือเป็นการศึกษาที่
ตามใจตนเองที่จัดให้คนมีความพอใจในการตามใจตนเอง๒๑ 

                                                 
๒๐พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาสธรรม ๘ เยาวชนกับความอยู่รอดของสังคม, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๒-๑๓๗. 
๒๑พุทธทาสภิกขุ, การศึกษากับศีลธรรมพุทธทาสธรรม ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๓๒. 



 ๒๑ 

การศึกษาธรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างวินัย สร้าง
ระเบียบ มีการพัฒนาตนด้วยความมั่นคง ก่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ซึ่งก็คือปัญญานั่นเอง
แนวทางการศึกษาตามหลักไตรสิกขาของพุทธทาสภิกขุ 

๑) ศีลกับการศึกษา 
การนําศีลเข้ามาพัฒนาระบบการศึกษาให้แก่มนุษย์ เพื่อป้องกันการทําความผิดพลาดทาง

กาย หรือประพฤติชั่วทางกาย เพราะการฝึกปฏิบัติศีลช่วยทําให้เกิดการพัฒนา ทางกายและทางวาจา
ควบคู่กัน ใหเ้กิดความสุจริต ก่อให้เกิดการเลิก ลด ละอบายมุข และการทําความชั่วทั้งปวงโดย พุทธ
ทาสภิกขุได้เสนอแนวทางการศึกษาที่ถูกต้องในการ รักษาศีล เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการเบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน อย่างน้อยต้องมีศีล ๕ เปน็พื้นฐานชีวิตของมนุษย์อันได้แก่    

๑. ไม่ประทุษร้ายตอ่ชีวิตและร่างกายผู้อ่ืนดว้ยการทําเองหรือสั่งให้ผู้อ่ืนทําแทน    
๒. ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินผู้อ่ืนไม่ลักเล็กขโมยน้อยหรือเบียดบังฉ้อฉลด้วยกลอุบายอ่ืน 
๓. ไม่ประทุษร้ายตอ่ของรักของใคร่ของผูอ่ื้น หรือผิดลูกเมียผู้อ่ืน    
๔. ไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมของผู้อ่ืนดว้ยการโกหก หรือมุสาวาท  
๕. ไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยการด่ืมสิ่งเสพติด หรือของมึนเมา  

๒)  สมาธิกับการศึกษา 
สมาธิเป็นวิธีการศึกษาแบบการปฏิบัติ ฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดความมั่นคง แน่วแน่

หรือสมาธิ แล้วนํามาพัฒนาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เช่น การฝึกฝนพัฒนาอบรมจิต 
เรียกว่าสมาธิภาวนา เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ผลของการ
ฝึกอบรมพัฒนาจิต ย่อมทําให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส มีความเข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่เกิด
พลังสามารถทําหน้าที่การงานทุกอย่างได้ด้วยความมั่นคง สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ๒๒  

๓) ปัญญากับการศึกษา    
ปัญญาเป็นวิธีการศึกษาอบรม ทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ความรอบรู้ในกองสังขารที่

ประกอบดว้ยเหตุปัจจัยอาศัยธาตุ ๔ เปน็ตัวปรุงแตง่ มีความผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย 
ซึ่งผลจากการศึกษาทําให้เกิดปญัญาเห็นวา่รา่งกายก็เป็นสังขารจิตใจก็เป็นสังขาร ความรู้สึกนึกคิดก็ 
เป็นสังขารซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าบุคคลได้ศึกษามาดีถูกต้องแล้วย่อมมองเห็นสภาพไม่เที่ยงแท้แน่นอน
อาศัยเหตุปจัจัยทําให้เกิดเมื่อรู้เทา่ทันดว้ยปัญญาบุคคลย่อมข้ามความทุกข์ทั้งปวงได้๒๓ 

                                                 
๒๒สุรัตน์ เพชรนิล, “ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๒๓พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาสธรรม ๘ เยาวชนกับความอยู่รอดของสังคม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕.  



 ๒๒ 

๒.๕.๓  การจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท    
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ การวนรอบ ๓ ทางโดยอาศัยเหตุและปัจจัยปรุงแต่ง 

โดยแยกแสดงหลักวิธีการเป็นศัพท์ ปฏิจจ แปลวา่ อาศัย สมุปบาท แปลวา่ เกิดขึ้น พร้อมกัน๒๔ 
เมื่อนําสองศัพท์มาสนธิกันแล้ว  แปลว่า การแสดงให้ทราบว่า ความทุกข์เกิดขึ้นได้และดับ

ลงได้ต้องมีลักษณะธรรมชาติของเหตุปัจจัยหลายประการเข้ามาอาศัยกันเป็นเร่ืองของกฎธรรมชาติ
ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลาย ๆ ชั้นและอาศัยกันแล้วทําให้เกิดทุกข์และทําให้ความทุกข์ดับลงได้ 
การศึกษาแบบอิทัปปัจจยตา เป็นแนวทางจัดการศึกษาแบบที่ทําให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัยให้รู้จัก
ลักษณะอาการตามสภาพความเป็นจริงได้ว่า ถ้าไม่มีอิทัปปัจจยตาแล้ว สิ่งทั้งหลายจะคงที่จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีวัยเด็ก วัยหนุ่มสาววัยแก่เฒ่าไปได้ ซึ่งการศึกษานี้เพื่อสอนให้มนุษย์รู้จัก
ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย อาจช่วยผ่อนคลายความทุกข์ลง
ได้จึงจําเป็นต้องให้มนุษย์เรียนรู้เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณ อาจทําให้ เกิดการเรียนรู้วิธีการ
เปลี่ยนแปลงได้มากและเร็ว ง่ายไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงของสัตว์๒๕ 

  ดังนั้น พุทธทาสภิกขุจึงเห็นความสําคัญของกฏอิทัปปัจจยตาจึงส่งเสริมให้เกิดมีการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ธรรมดาพร้อมทั้งเกิดการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไป ด้วยการยกตัวอย่างกฎของอิ
ทัปปัจจยตาแบบง่าย ๆ มาแสดงให้เห็นทางการศึกษาอันเป็นสาเหตุให้คนเกิดความทะเลาะวิวาทกัน
เพื่อมิให้ผู้ศึกษาเกิดความสับสนในการศึกษาเรียนรู้ว่า เพราะอาศัยเวทนาคือรสอร้อย หรือรสที่ได้
จากความรู้สึกนั้น จึงทําให้เกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา  

เพราะอาศัยการแสวงหา    จึงเกิดการได ้ 
เพราะอาศัยการได้    จึงเกิดการปลงใจรัก  
เพราะเกิดการปลงใจรัก   จึงกําหนัดดว้ยความเพลิดเพลิน    
เพราะกําหนัดด้วยความเพลิดเพลิน จึงสยบมัวเมา  
เพราะสยบมัวเมา    ก็เกิดการจับอกจับใจ    
เมื่อมีการจับอกจับใจ   ก็เกิดความตระหนี่    
เมื่อเกิดความตระหนี่   ก็เกิดความหึงหวง    
เมื่อเกิดการหึงหวง   ก็เกิดสิ่งชั่วรา้ยทั้งหลายขึ้น 

                                                 
๒๔พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : จิงโจ้การพิมพ์, ๒๕๓๒), 

หน้า ๓๖. 
๒๕พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปัจจยตาของท่านพุทธทาสภิกขุ, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๗๗. 



 ๒๓ 

 สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย คือ การใช้อาวุธไม่มีคมการโกลาหลวุ่นวาย การยื้อแย่งกัน การพูดว่า มึง 
ๆ การกล่าวคําส่อเสียด การกล่าวคําเท็จ สิ่งไม่พึงปรารถนา เกิดขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้๒๖ 

สรุป พุทธทาสภิกขุเห็นความสําคัญของลักษณะอาการวน ๓ ประการ มีลักษณะ ๑๒ มา
แสดงให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จิตใจตนเองแบบง่าย ๆ เพื่อให้รู้หลักจิตวิทยาการศึกษาโดยอาศัยเหตุ
ปัจจัยอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน หมุนเวียนไปตามวงจรชีวิต เมื่อมีการเรียนรู้เข้าใจแล้วก็สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

๒.๖ การปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
พุทธทาสภิกขุ  ถือเป็นบุคคลสําคัญที่มีบทบาทชี้แนวทางต้อการปฏิรูปการศึกษาของไทย

ในช่วงหนึ่ง ในการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ
สามารถจําแนกเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ 

๒.๖.๑ ปัญหาของการศึกษา 
  กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุคแห่งการศึกษาแผนใหม่เป็นความเลวร้ายทาง

การศึกษาที่เรียกว่าวันแห่งวัตถุนิยมเต็มที่มีผู้ให้นิยามความหมายของการศึกษาที่แตกต่างไปตาม
สติปญัญาความสามารถของผู้ได้รับเกียรติจากสังคมว่า เปน็นักการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อความอยู่
รอด ศัพท์นีเ้ปน็เร่ืองใหญ่สําหรับมนุษย์การศึกษา เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ศัพท์นี้ดูเหมือนจะ
เป็นความเพื้อฝัน ของมนุษย์ทั้งที่ไม่รู้จักความจริงของคําว่ามนุษยเป็นได้อย่างไร การศึกษาเพื่อ
ประชาธิปไตย ศัพท์นี้ทา่นมองเหมือนเป็นสิ่งสุดท้าย ของมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวความคิดของ
การศึกษาที่ทําให้เกิดปัญหาตอ้งการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันมากโดยเปรียบเทียบระบบการศึกษา
ไว้ว่า เด๋ียวนี้ การศึกษาในโลกนี้ทั้งโลก มันไร้ศีลธรรมอย่างนี้ มันเหมือนกับเคร่ือง กระป๋องที่ไม่ได้
ใส่ยากันบูด มันก็บูด ๆ ยิ่งขึ้นทุกทีมันก็มีผลอันใหม่เกิดขึ้นทุกที ยิ่งขึ้นทุกที๒๗ 

ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้ใส่ใจในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้สังคม
เกิดปัญหาซับซัอนเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไปโดยพุทธทาสภิกขุได้ยกตัวอย่างของปัญหาที่มาจากการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เห็นชัดเจนเป็นรายด้านเพื่อให้สังคมผู้รู้ หรือกลุ่มผู้นําทางการศึกษาได้ตระหนัก
ถึงโทษภัย 

                                                 
๒๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๗๖-๑๗๗. 
๒๗พุทธทาสภิกขุ, ธรรมสัจจสงเคราะห์, (สุราษฎร์ธานี : โรงพิมพ์ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๘), 

หน้า ๒๔๓. 



 ๒๔ 

๑. ยิ่งเรียน ยิ่งมีการศึกษาแบบนี้ ก็ยิ่งหลงใหลในรสอร่อยเพราะมองการศึกษาปัจจุบันทําให้
คนหลงใหลในการศึกษาค้นควา้หาสิ่งใหม่ ๆ  มาสนองความต้องการ ทางสังคมทําให้หลงติดอยู่ใน
รสชาติของการศึกษานั้น 

๒. ยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงยาเสพติด มองระบบการศึกษาปัจจุบันวา่ คนที่มีการศึกษาสูงมากเท่าไร 
ยิ่งติดสิ่งเสพติดมาก โดยพุทธทาสภิกขุได้แบ่งยาเสพติดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑) ยาเสพติดทางวัตถุล้วน (Physical) จําพวก เฮโรอีน ฝิ่น ยาบ้า เป็นต้น ที่ผ่านมาท่านพุทธ
ทาสภิกขุมองว่า นักศึกษายิ่งได้รับการศึกษายิ่งเข้าใกล้ยาเสพติดเพราะคนมั่นโง่ 

๒) ยาเสพติดทางวิญญาณ (Spiritual) ปัญหามาจากความโง่ของคน จึงไปทําลายมวล
มนุษยชาติด้วยกัน ด้วยความไม่รู้เท่าทัน ด้วยความหลงใหลสิ่งเสพติดที่ยั่วยวนอารมณ์ 

๓. ยิ่งเรียนยิ่งบ้า หมายถึงตนเอง ระบบการศึกษาทําให้คนยึดมั่นถือมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นมี
นิสัยชอบความรุนแรง โดยท่านพุทธทาสภิกขุมองปัญหาประชาธิปไตยว่า คนมีความบ้ากู บ้าส
ไตร๊ท์ บ้าประท้วง บ้าอะไรต่อมิอะไรก็มาจากบ้ากู เพราะคนมีการเรียนรู้มากยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่น
ในตนเองมาก ก่อให้เกิดความผสมผสานกับการรักประชาธิปไตย 

๔. ยิ่งเรียนยิ่งบ้ากาม มองการศึกษาสมัยนี้ ช่วยให้คนหลงใหลในเร่ืองเพศ (over sex) ใน
สมัยคนป่า หรือสมัยพุทธกาล การศึกษาของสังคมยังเป็นระเบียบดี พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า คนใน
สมัยปัจจุบันยิ่งมีการศึกษามากเท่าไร ก็ยิ่งบ้ากาม บ้ากามวิตถาร บ้ากามเฟ้อ บูชากามเป็นพระเจ้า 
ก่อให้เกิดความขาดสติสัมปชัญญะมากขึ้น 

๕. ยิ่งเรียนยิ่งไม่สถาบันแห่งผู้มีพระคุณ โดยเปรียบเทียบการศึกษาเรียนรู้ในอดีตว่า พ่อแม่ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นผู้มีพระคุณ แต่การศึกษาปัจจุบันทําให้เกิดช่องว่างทางสังคม 
ทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นช่องที่สกปรก อันเกิดจากระบบการศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นกรรมาชีพ 
และนายทุน โดยมองนายจ้างคือผู้มีพระคุณ และนายจ้างก็ไม่ได้มองลูกจ้างว่าเป็นลูกหลานเหมือน
ในอดีต 

๖. ยิ่งเรียนยิ่งลบหลู่สถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ ผลมาจากการศึกษาเรียนรู้ทําให้คนมีความอิสระ  
คิดอย่างอิสระ ด้วยการตั้งตนเองเป็นใหญ่ เกิดการลบหลู่สถาบันศาสนาที่ต้องการสั่งสอนคนให้        
บังตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว มีความสันโดษในกามคุณ รวมทั้งการลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์          
ผู้มีความสําคัญคู่กับสถาบันไทย 

๗. ยิ่งเรียนยิ่งเจริญด้วยอบายมุข ท่านพุทธทาสภิกขุมองระบบการศึกษาเดี๋ยวนี้ว่า ยิ่งเรียน
ยิ่งศึกษายิ่งทําให้คนหลงใหลในอบายมุขเพิ่มมากขึ้น มีการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการมายั่วยุคน ทั้งการ
ดื่มน้ําเมา วิธีการเที่ยวกลางคืน ดูการเล่น เล่นการพนัน และคบคนชั่วเป็นมิตร โดยไม่ได้มอง



 ๒๕ 

การศึกษาคือการเรียนรู้ธรรมสัจจะ ด้วยการทํางานที่มีความเสียสละ ความอดทน ความ อดกลั้น 
เด๋ียวนี้คนไม่อยากทํางาน แต่อยากได้เงินมากกว่า ด้วยการศึกษาเรียนรู้วิธีการที่เอาเปรียบคนอ่ืน 

๘. ยิ่งเรียนตามแบบ ยิ่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัว พุทธทาสมองวิธีการศึกษาสมัยนี้ว่า มอง
เร่ืองลามกอนาจารเป็นเร่ืองธรรมดา ถือเป็นสิ่งที่ดี ควรโอ้อวด ตลอดทั้งไม่รู้จักสันติภาพการศึกษา
ทําให้มนุษย์หลงใหล มองข้ามสันติภาพและความปรารถนาดีของผู้อ่ืน ยิ่งมีการศึกษาเรียนรู้มาก
เท่าไรยิ่งมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมากขึ้นเท่านั้น 

๙. ยิ่งเรียนยิ่งทําลายวัฒนธรรม พุทธทาสภิกขุมองว่าการศึกษาปัจจุบันนี้ ทําลายระบบ
วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย ก็คือเด็กเมื่อมีการศึกษาเรียนรู้แล้วเกิดความจองหอง ไม่เคารพต่อ
บิดามารดา ครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่เพราะไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาเหมือนในอดีต แม้แต่โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาก็ไม่ได้สอนให้ความสําคัญเร่ืองวัฒนธรรมเหมือนในอดีต ซึ่งท่านพุทธทาส ภิกขุ
ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาที่ทําลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยไว้ว่า ขออ้อนวอนให้
ท่านทั้งหลาย ช่วยฟังและช่วยจําไว้สักหน่อย วัฒนธรรมชาวพุทธในสายเลือด ที่เรามีกันมาหลายชั่ว
อายุคนแล้ว ต้องเรียกว่าหลายชั่วอายุคนแล้ว นับตั้งแต่ได้รับพระพุทธศาสนามา มันซึมเข้าไปใน
สายเลือด เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ตลอดเวลา ลูกหลานเกิดมาก็มีสายเลือดอันนี้มาด้วย มันง่ายที่จะมี
ศีลธรรม๒๘ 

นี้คือผลสะท้อนมาจากการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่ได้ทําลายวัฒนธรรมไทยหมดสิ้นแล้ว 
จึงเป็นเหตุผลให้ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวเรียกร้องให้สังคมเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย 
เพื่อให้สังคมมองเห็นการศึกษากับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมสืบต่อไป 

๒.๖.๒  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
พุทธทาสภิกขุได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามากมายหลายประการ แต่ก็

สามารถแยกออกเป็น ๒  กลุ่ม คือ 
 ๑)  การปฏิรูปการศึกษาแบบสาธิต 

   พุทธทาสภิกขุ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้นําในการปฏิรูปการศึกษาแก่สังคมไทยและ
สังคมโลก  อาศัยแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามแบบบารมีธรรมแห่งพุทธวิธี ด้วยการสร้างสวนโมก
ขพลารามเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมแก่ชาวพุทธทั้งหลาย เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อาศัยธรรมชาติของภูเขา ลําธารและป่าไม่เบญจพรรณ พร่อมทั้งซากหักพังของเจดีย์เก่าไว้   
เป็นอนุสรณ์เตือนสติแก่นักศึกษา โดยมีสถานที่สําคัญ ประกอบด้วย สระน้ํานาฬิกา สร้างเพื่อเป็น 

                                                 
๒๘พุทธทาสภิกขุ, ธรรมสัจจสงเคราะห์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๕. 



 ๒๖ 

ปริศนาธรรมสอนคนเพื่อข้ามพ้นวัฏฏะสงสารได้ลานหินโค้ง เป็นสถานที่สวดมนต์และฟังธรรม 
โรงปั้น ภาพเป็นการปั้นภาพพุทธประวัติเพื่อให้ผู้ศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติโรงมหรสพทางวิญญาณ
เปน็สถานที่ประยุกต์อุปกรณ์การสอนธรรมให้ประชาชน ถือเป็นวิธีปฏิรูปการศึกษาธรรมที่ทันสมัย
ที่สุดในยุคนั้น๒๙ 
    นอกจากนั้น พุทธทาสภิกขุยังได้กล่าวกับผู้มาปฏิบัติหรือนักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรม      
ในการดําเนินชีวิตประจําวันไว้ว่า ต้องทําให้ถูกต้องเป็นประจําวันทั้งด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษาพล
ศึกษาแล้ว ความถูกต้องจะเป็นระบบในรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า Plain  living  high thinking แปลว่า
การกิน อยู่อย่างต่ํา มุ่งแต่ทําอย่างสูง ซึ่งลักษณะการกินอยู่อย่างต่ําตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ
คือมุ่งการทําทางจิตวิญญาณให้สูง เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้น การพัฒนาวิญญาณ หรือคุณธรรม
ให้มีในจิตใจ การทําให้ดูก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่พุทธทาสภิกขุและศิษยานุศิษย์ที่เป็นครูบาอาจารย์
ในสวนโมกขพลาราม ได้พยายามสอนพร้อมทั้งนํามาปฏิบัติจนถึงปัจจุบันนี้ก็ คือ กินข้าว จานแมว 
อาบน้ําในคู เปน็อยู่เหมือนตายแลว้๓๐   

คําว่ากินข้าวจานแมว หมายถึง การกินอยู่  เท่าที่จําเป็น หรือเท่าที่มีแบบง่าย ๆ เช่น การฉัน
ในบาตร  ดว้ยการนําข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมาคลุกเคล้ารวมกันคําว่า อาบน้ําในคูคือ ไม่ต้องมี
ชีวิตอยู่อย่าง หรูหราฟุ่มเฟือยเกินตัว ไม่ต้องมีห้องน้ํา ห้องนอน  เป็นของตนเองคําว่า เป็นอยู่อย่าง
คนตาย หมายความว่า ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู ของกู (me and mine) อย่าปล่อยตัวกูของกู ยก
หูยกหางขึ้นมา พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่งานที่ต่ําต้อย ถือเป็นการทํางานแบบไม่มีความยึด
มั่น ไม่ยึดติดในหน้าที่และตําแหน่ง ใครทําอย่างไรก็ได้ ไม่นิยมคําว่าขอบใจ ขอบคุณ เป็นวิธีการ
สอนฝึกฝนตน เรียนรูปและทํางานเพื่องานทํางานเพื่อประโยชน์มวลมนุษย์ชาติซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางอย่างแท้จริง๓๑ 

๒) การปฏิรูปการศึกษาแบบแนวความคิด    
พุทธทาสภิกขุ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการปฏิรูปการศึกษา ในช่วงลัทธิคอมมิวนิสต์  กําลังมี

อิทธิพลต่อสังคมไทย โดยเสนอแนวความคิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ สร้างความมั่นคง ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ทิ้งคุณธรรม จริยธรรม  

                                                 
๒๙สุรัตน์ เพชรนิล, ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ, อ้างแล้ว, หน้า ๗๖. 
๓๐พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, อ้างแล้ว, หน้า ๙๓. 
๓๑Buddhadasa Bhikkhu, Handbook for Mandkind, (Bangkok : Mahachula Buddhist 

University Union Press, n.d.), p. 182.  



 ๒๗ 

๑. ลักษณะการสอนหรืออบรมความรู้วิทยาการ ครูอาจารย์ทั้งหลายควรจะสอนในลักษณะ
การอบรมให้สัมฤทธิ์ผลทางจิตใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน โดยมองลักษณะ วิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้าในยุคนั้น มาเป็นแนวทางการศึกษาอบรมมิใช่ครูผู้สอนทําเป็นเพียงนกแก้วนกขุนทอง
ด้วยการใช้เคร่ืองบันทึกเสียงไว้สอนแทน 

๒. การสอนวิชาธรรมโดยตรง จะต้องสอนเนื้อหาความรู้ประมาณ ๘๐% เหลือสอนเร่ืองอ่ืน
ไม่เกิน ๒๐ % เพื่อช่วยทําให้ผู้เรียนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเปน็ลักษณะนิสัยสันดาน 

๓. การสอนต้องทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้ง ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตามผู้สอน 
ด้วยการฟังตาม มีความคิดเห็นคล้อยตาม คิดไปตามเหตุผล ด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความเห็นคล้อยตาม พิจารณาตามเหตุผล ตามความเป็นจริงเมื่อจะสอนเร่ืองใดต้องทําให้
ผู้เรียนมีความเขา้ใจ แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในตัวได้ 

๔. การสอนคุณธรรมหรือธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติจะต้องสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ 
ชั่วโมง จะตอ้งสอนให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติไปจนตาย 

๕. การสอนโดยอ้อมแต่มีผลต่อผู้ เรียนมาก โดยครูผู้สอนที่ฉลาดจะนําธรรมะเข้ามา
สอดแทรกให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผู้เรียนไม่มีความรู้สึกว่าถูกสอน เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตุ 
พิสูจน์พร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะ แม้แต่วิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ก็สอดแทรกคุณธรรมเข้าไปได้
แต่ผู้เรียนไม่รู้สึกรําคาญหรือเพ่งเล็งโทษผู้สอน 

๖. สอนต้องมีการเลือกสรรธรรมะให้ เหมาะสมกับวัย อายุ ระดับการศึกษาด้วยการ
สอดแทรกคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญาตรองตามได้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเป็นบัณฑิต พัฒนา
เอาตัวรอดในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 

๗. สอนโดยผู้ เรียนไม่มีความรู้สึกตัวว่าถูกกระทํา เช่น คนมีปัญหาเร่ืองจิตใจมีการให้
คําปรึกษาและทําลงไปโดยผู้ เรียนไม่มีความรู้ตัว เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 

๘. การสอนนอกสถานที่ อาศัยการศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในที่สุด ก็จะ
วกกลับเข้าไปหา อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา มองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่า
เป็นเรา เป็นเขา แม้แต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ต้องทําให้ผู้ศึกษามองให้ออกว่ามันเกิดจาก กิเลสตัณหา 
อุปาทาน ประกอบด้วยสติปญัญาของมนุษย์เองแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็ทําให้เกิดความทุกข์ลําบาก 
แก่ชาวโลกมิใช่น้อย 

๙. การศึกษาเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพิธีกรรม ประเพณี อย่างถูกต้อง
ในรูปของหลักวิชาการ ซึ่งสถานที่ใช้สอนนั้น ควรใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ น่าเคารพเลื่อมใส ทําให้      
ผู้เรียนเกิดพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ยินดีทําตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 



 ๒๘ 

พร้อมทั้งใช้เทคนิควิธีการสอนให้ผู้เรียนรู้จักสมาธิภาวนา อย่างทันสมัย ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Development ทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนา เกิดความอยากทํา อยากปฏิบัติตามเพื่อสร้าง
สันติภาพในจิตใจ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ถูกต้องตาม ทํานองคลองธรรม 

๑๐. การศึกษาเพื่อควบคุมตนในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ถูกต้องทุกลมหายใจเข้าออก
หรือทุกอิริยาบถ ทําให้เกิดความเมตตาและกรุณา มีความเสียสละ ซึ่งลักษณะที่ถูกต้องตามทรรศนะ
ของพุทธทาสภิกขุ หมายถึงความคิดเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ถูกต้องมีความ
พากเพียรที่ถูกต้อง มีสติ เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ักกระทําตนเองให้ถูกต้อง 

๑๑. การศึกษาต้องมีการบังคับในสิ่งที่ควรบังคับ  เพราะการศึกษาที่มุ่งแต่จะปล่อยเสรีทํา
ให้ขาดความสมดุล ทั้งความรู้ทั่วไปและคุณธรรมจริยธรรม โดยพุทธทาสภิกขุได้ยกตัวอย่าง
การศึกษาแนวพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับเร่ืองการบังคับจิตใจ ถึงคราวบังคับก็ต้องบังคับ ถึงคราวยก
ย่องก็ควรยกย่อง ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาหรือระบบการศึกษาต่าง ๆ  สิ่งที่ ควรปล่อยก็ควรปล่อย
เสรีได ้แต่สิ่งที่ควรบังคับก็ต้องบังคับ เพื่อให้เกิดความเปน็ระเบียบ เรียบร้อยในอนาคตต่อไป 

๑๒.ปัญหาปลีกย่อยของการศึกษาโดยเฉพาะการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน มหาวิทยาลัย 
เมื่อไม่สามารถจัดตั้งเป็นคณะได้ ก็ควรจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการควบคุมให้เหมาะสมเพื่อ
อํานวยความสะดวกต้อการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถดําเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๒

 ๓) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเกิดความกตัญญู 
 ระบบปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้มุ่งแต่จะให้คนเก่งเพียงอย่างเดียว คนฉลาดแต่ขาดสติปัญญา
ถือว่าวิธีจัดการศึกษาระบบนี้ ยังเต็มไปด้วยการพัฒนาคนด้วยสัญชาตญาณอย่างสัตว์เมื่อโตขึ้น
มาแล้วก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัว  อันเป็นย่อยมาจากการปฏิ รูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนมุ่ ง
ประหัตประหารกันแบบสัญชาตญาณอย่างสัตว์  (Animal instinct) ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาไม่
รู้จักจบสิ้น เพราะผู้จัดการศึกษาหรือผู้ปฏิรูปการศึกษาก็เดินหลงทาง ซึ่ง พุทธทาสภิกขุเรียกระบบ
การศึกษานี้ว่า การศึกษาระบบหมาหางด้วน ถือเป็นระบบการศึกษาที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
มากเปน็การปฏิรูปการศึกษาที่ทิ้ง หลักการศาสนาหรืออุดมคตินิยมโดยความหมายหลักอุดมคตินิยม
ก็เป็นการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความรู้ด้วยปัญญาจึงจะสามารถดํารง
ตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข๓๓ 

                                                 
๓๒พุทธทาสภิกขุ, รวมปาฐกถาพระราชชัยกวี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔-๒๓. 
๓๓พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาในทัศนะของท่านพุทธภิกขุ , (สุราษฎร์ธานี : โรงพิมพ์ธรรม

ทานมูลนิธิ, ๒๕๑๙), หน้า ๓. 



 ๒๙ 

อีกปัจจัยหนึ่ง  ที่พุทธทาสภิกขุมองว่า  เป็นปัญหาเบื้องต้นของระบบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เป็นสิ่งน่ากลัวน่าสังเวชมากในยุคนี้ ก็คือพิธีรับน้องใหม่จะปรากฏเป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ทุกปี มันเป็นการจัดตอนรับแบบสัญชาตญาณของสัตว์ที่ว่าถ้ามีสัตว์ตัวหนึ่งแปลกใหม่
เข้ามา สัตว์ทั้งหมดก็จะเข้าไปควบคุมเข้าไปขู่ เข้าไปทําให้ยอมแพ้  ฉะนั้น ผู้มาใหม่จึงถูกรังแกถูก
ทําให้ยอมแพ้ ถ้าสู้ได้ก็สู้ทันไปจนวินาศกันไป การรับน้องใหม่ พิธีรับน้องใหม่เห็นได้ชัดว่ากระทํา
อย่างสัญชาตญาณอย่างสัตว์ คือ จะตอ้งข่มผู้มาใหม่ไว้ให้อยู่ในอํานาจเสียก่อน๓๔ 

พุทธทาสภิกขุมองว่า กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ก็เป็นปัญหาที่ต้องทําการ แก้ไขให้
ถูกต้องเสีย มิฉะนั้น จะเปน็ส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแบบทารุณกรรมเยี่ยงสัตว์ควรจะปรับเป็น 
ระบบใหม่เสีย เพื่อให้ ผู้มาใหม่รู้จักสถาบันที่ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม หรือรากฐานของ
มนุษยธรรม มากกว่า ก็คือการปฏิรูประบบกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสถาบันทาง
สังคม ดังเช่น สถาบันบิดามารดา สถาบันครูบาอาจารย์  สถาบัน พระเจ้าพระสงฆ์ ซึ่งการปฏิรูป
กิจกรรมจัดส่งเสริมการศึกษาแนวทางนี้ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักบุญคุณของบิดามารดา  
บุญคุณของครูบาอาจารย์ เพราะสถาบันเหล่านี้ เปน็ผูใ้ห้แนวทางแก่ผู้เรียนรู้จักปฏิรูปตนเอง น้อมจิต
ตนเข้าสู่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม คือความเคารพต่อผู้ใหญ่ นี้เป็นจุดหมายปลายทางของการ
ปฏิรูป การศึกษาแบบพื้นฐานของพุทธทาสภิกขุ ที่สังคมไทยควรตระหนักให้มากถ้าเรามุ่งพัฒนา
คนเก่ง คนฉลาด แต่ขาดคุณธรรมประจําจิตใจก็คือบุญคุณของสถาบันเหล่านี้แล้วการศึกษาก็ไม่อาจ
พัฒนาให้สัมฤทธิ์ผลได้ฉันใด การพัฒนาคนก็ไม่อาจสําเร็จไดฉ้ันนั้น     

 ๔) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาจิต 
พุทธทาสภิกขุ มองเห็นปัญหาความสับสนวุ่นวายของสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ที่เกิดจาก

การศึกษาและการแสวงหาปัจจัยภายนอกมาบํารุง หรือสนองตอบความต้องการเกินความจําเป็นทํา
ให้มนุษย์ต้องปรับปรุงจิตตภาวะไปตามกระแสของสังคม โลกจึงประสบวิกฤตการณ์มากมาย หา
ความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะการแสวงหาวัตถุมาสนองตอบ ความต้องการทางจิตใจ เพื่อให้สังคม
โลกกลับคืนมาได้ด้วยสันติภาพและสันติสุขผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ว่า สิ่งที่ต้องกลับมานั้นก็
คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ศีลธรรม และปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรม หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งสําหรับคนทั่วไปว่า พระเจ้า จะต้องกลับมา เดี๋ยวนี้โลกกําลังไม่มีพระเจ้าคุ้มครอง แท้จริงก็คือ
ธรรมะอันสูงสุดนี้เป็นรายการปลีกย่อยของมนุษย ธรรมะสําหรับความเป็นมนุษย์๓๕ 

                                                 
๓๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ในหลวงกับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ อมรินทร์ พริ้นต้ิงแอนด ์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐), หน้า ๕๒. 
๓๕พุทธทาสภิกขุ, ธรรมสัจจสงเคราะห์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗๒. 



 ๓๐ 

  ดังนั้น การศึกษาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นเร่ืองสําคัญที่ต้อง    
เร่งรีบทําให้ได้ จึงเห็นได้ว่าการศึกษาในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุมุ่งเน้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา
จิตใจของมนุษย์ให้มีจิตสํานึกเชิงคุณธรรมได้แก่การทําจิตใจให้ตรง ให้ถูกต้อง ทางพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ด้วยวิธีการศึกษาเรียนรู้สภาวะลักษณะของจิต เป็นวิธีการปฏิรูปการศึษาเรียนรู้
จักตนเองจากสิ่งที่มีอยู่ภายในก่อน เมื่อรู้จักตนเองแท้จริงจากสิ่งที่มีอยู่ภายใน จึงค่อยศึกษาสิ่งที่มีอยู่
ภายนอก ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงสภาวะลักษณะของจิตไว้ ดังนี้ 

๑. คําว่าจิต หมายถึง สิ่งที่คิด หรือความคิดที่ออกมาจากภายใน ในบางคร้ังคนทําให้มีความ
ขลัง มีตัวตนก็ได้ซึ่งลักษณะสําคัญของจิต พุทธทาสภิกขุยกเอาบทบาลีที่ว่า คูหาสยํ แปลว่า มัน
อาศัยอยู่ในถ้ํา คือ ร่างกาย จึงเกิดความคิดที่พร้อมจะทํางานถ่าไม่มีรา่งกายจิตนั้นก็ไม่สามารถทํางาน
ตอบสนองความรู้สึกนั้นได้ ดังนั้น จิตกับร่างกายไม่สามารถแยกจากกันได้ อุปมาว่าทั้งสิ่งนี้คือ
รูปธรรมและนามธรรมต้องอาศัยกันและกัน 

๒. คําว่าจิต หรือใจหรือมโนเป็นความหมายอย่างเดียวกันคือความเป็นผู้นําไม่ว่ามนุษย์จะ
คิดทําสิ่งใดในโลกนี้ จิตจะต้องเป็นผู้นําคิดออกมาก่อนเสมอ แล้วจึงจะค่อยทํา ตามความคิดแห่งจิต
นั้น ในทํานองเดียวกัน จิตที่มีธรรมชาติเป็นผู้นํา ก็มีการผันแปรเปลี่ยน แปลงไปเร่ือย จิตนี้เป็นตัว
ควบคุมได้ยาก ห้ามยาก รักษาได้ยาก จับตัวได้ยาก พุทธทาสภิกขุยกเอาบาลีมาแสดงให้ เห็นว่า 
ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ เพราะเป็นตัวดิ้นรน กลับกลอก รักษาได้ยาก อุปมากับปลาไหล
แต่จิตจับยาก  กว่าปลาไหลหลายร้อยเท่า พันเท่า หมื่นเท่า แต่ต่องมีการเรียนรู้เพื่อควบคุมจิตที่เป็น
ผู้นําให้คงอยู่ หรือตั้งอยู่ในความคิดที่ดีงาม แล้วจะช่วยส่งผลให้เราทําแตค่วามดีละเว้นความชั่วได้ 

๓. คําว่าจิต หมายถึง ผู้กระทํา ทําเองก็ได้ หรือสั่งให้ผู้อ่ืนกระทําก็ได้ โดยมีความคิดเป็น
ตัวนํา พร้อมกับเป็นตัวควบคุมการกระทําสิ่งต่าง ๆ แม้แต่มือยังเป็นตัวถูกจิตสั่งให้กระทํา ซึ่ง
ลักษณะภาวะจิตที่ทําลงไป มาจากอํานาจเจตสิก คืออํานาจความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวสั่งกระทําลงไป
ถ้าโดยตรงเรียกว่า จิตทําเอง ถ้าโดยอ้อมเรียกว่าสั่งผู้อ่ืนทําแทนท่านจึงสอนให้ระวังจิตหรือตัว
กระทําให้ดี ตอ้งให้ตัวกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ดว้ยการศึกษาตามดู อาการของจิต 

๔. คําว่าจิต หมายถึง ผู้สร้าง หรือผู้ก่อสร้าง พุทธทาสภิกขุจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมา
ให้ดูวา่สิ่งตา่ง ๆ ที่พบปรากฏอยู่ในเวลานี้ ล้วนแล้วแต่จิตเปน็ตัวสรา้งแม้แต่พวกที่มีความเชื่อว่าพระ
เจ้าเปน็ผูส้ร้าง ล้วนแล้วแต่มาจากจิตที่เป็นนามธรรม มีอํานาจเหนือความรู้สึกของมนุษย์ยังได้อุปมา
สิ่งใกล้ตัวเรามีบุญ บาป ความสุข ความทุกข์ล้วนแล้วแต่มาจากจิตเปน็ผูส้ร้างทั้งสิ้น    

๕. คําว่าจิต หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ต้องทําให้ผู้ศึกษามีความคิด ความเข้าใจว่า จิตมีหน้าที่ที่จะ
คิด จะนํา จะทํา จะสร้างสรรค์จึงถือว่าจิตเป็นใหญ่หรือเป็นผู้เป็นใหญ่ในหน้าที่ทั้งปวงจะต้อง



 ๓๑ 

พิจารณาที่ร่างกายคนเราก่อน จิตเหมือนเป็นนายใหญ่ที่ครอบครองร่างกายคนเรา ด้วยการสั่ง
ร่างกายให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งล้วนแตม่าจากอํานาจความเป็นใหญ่ของจิตทั้งสิ้น 

๖. คําว่าจิต หมายถึง ผู้ไปผู้มาถ้าจะสอนให้คนธรรมดาสามัญชนฟ้งเข้าใจก็ต้องพูดเร่ืองการ
จุติ หรือการเคลื่อนจากภพนี้ไปสู้อีกภพหนึ่งท่านเรียกว่าอุบัติขึ้นมาก็เป็นความคิดเคลื่อนไปมาแห่ง 
จิตนั่นเอง ทําให้ไปเกิดหรือปฏิสนธิในที่ใดที่หนึ่ง 

๗. คําว่าจิต หมายถึง ผู้เจริญจิตเป็นผู้ทําให้เจริญก้าวหน้าในภพ หรือในอัตภาพ ผู้ที่จะถึง
ความไพบูลย์แห่งอัตภาพนั้นได้ก็คือจิต๓๖ 

สรุป การศึกษาเรียนรู้สภาวะจิตเป็นเร่ืองที่ทุกคนควรจะรู้เพราะจิตเป็นตัวสร้างเสริมความรู้
สู่คุณธรรม ถ้าหากบุคคลมีการศึกษาเรียนรู้สภาวะลักษณะแห่งจิตถูกต้องแล้วย่อมทําแต่สิ่งที่ดีงาม 
จิตประกอบดว้ยความเป็นผูค้ิด แล้วก็มาสู่ความเป็นผู้นําเป็นผู้ทําตามเป็นผู้สร้างเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ไป
ผู้มาเปน็ผูเ้จริญไพบูลย์ด้วยคุณธรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่เกิดจากอํานาจสภาวะลักษณะของ
จิตทั้งสิ้น ถ้าหากบุคคลศึกษา เรียนรู้เขา้ใจจิต ย่อมดํารงชีวิตอย่างมีความสุขเกษมสันยิ่งไพบูรณ์ตาม
แนวความคิดของพุทธทาสภิกขุทุกประการ 

 
๒.๗ สรุปปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 

ความหมายการศึกษา ในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุก็คือการศึกษาเล่าเรียนโดยแบ่งแยก
การศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาทั่วไปเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญาแต่ต้องทําตน
ให้สิ้นจากราคะโทสะและโมหะด้วยส่วนการศึกษาอีกนัยหนึ่งเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อ
เห็นตนเองอย่างถูกต้องตามวิธีการเรียนรู้การศึกษาแนวทาง แห่งมรรคมีองค์ ๘โดยความหมาย
การศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุก็คือ การเรียนรู้ เพื่อก้าวพ้นความดับทุกข์ ในส่วนการมอง
จุดมุ่งหมายการศึกษาท่านไดม้องปัญหาการจัด การศึกษาในระบบสังคมโลกปัจจุบันว่าเป็นการวาง
จุดมุ่งหมายการศึกษาเพียงเพื่อให้คนเอา ตัวอยู่รอดในสังคมเท่านั้นจะทําผิดชอบ ชั่ว ดี ก็ไม่มีใคร
สนใจแต่ท่านพุทธทาสภิกขุได้เสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาแบบสากลว่า จะต้องทําให้
ผู้เรียนมีความสุข มีความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์มีการทําหน้าที่เพื่อหน้าที่และมีความรักที่เป็นสากล 
ในเวลาเดียวกันท่านก็ได้ เสนอทางออกของการศึกษาที่มั่นคงต่อสังคมก็คือต้องมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางเพื่อพัฒนาจิต ต้องแก้ไขปัญหาความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด การใช้ความรู้ในทางที่ผิด 
การศึกษาจะต้องปัองกันความมัวเมาในวัตถุพร้อมทั้งการศึกษาที่จะต้องผลิตนักคิดใหม่ให้แก่สังคม 
และสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเอง มีครูที่มีคุณธรรมอยู่ในสังคม 

                                                 
๓๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๗๕. 



 ๓๒ 

องค์ประกอบทางการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ได้แก่องค์ประกอบด้านหลักสูตรต้องทําให้
ผู้ เรียนเกิดพุทธิปัญญา จริยธรรมและเกิดพลังต้อสู่ปัญหา สร้างอาชีพให้แก่ตนเองที่มั่นคง 
องค์ประกอบด้านผู้สอน คือ ครูต้องเป็นตัวอย่างแก่ผู้ เรียน องค์ประกอบสถานที่ ต้องมีความ
เหมาะสม ตอ้การจัดการศึกษา องคป์ระกอบดา้นตัวผู้เรียน ต้องแก้ไขปัญหาโรคจิตอันเกิดจากความ
อยากความโลภให้ได้ และการจัดการศึกษาต้องทําให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ให้ได้เพื่อก้าวพ้นความ
ทุกข์พรอ้มทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมและชุมชนได้อย่งมีความสุขและการศึกษาต้องทํา
ให้เกิดระเบียบวินัย (ศีล) การศึกษาจะช่วยทําให้คนมีความมั่นคง (สมาธิ) และการศึกษาจะช่วยทํา
ให้คนเกิดความร็ที่ถูกต้อง (ปัญญา) นอกจากนั้นการศึกษาต้องทําให้คนรู้จักอาการ ๑๒ วน ๓ หรือ
เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของวงจรชีวิตว่าอาศัยเหตุปัจจัย
นั่นเอง    

    



 
 

บทที ่๓ 
ปรัชญาการศึกษาของเพลโต 

 
ผลงานที่เป็นที่จดจ าที่สุด หรืออาจเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเพลโต ก็คืออภิปรัชญา

แบบทวิภาค ที่มักเรียกกันว่า ในอภิปรัชญา ลัทธิเพลโต หรือ ถ้าเรียกให้เกินจริง คือ สัจนิยม
อภิปรัชญาของเพลโตได้แบ่งโลกออกเป็นสองมุม คือ โลกของรูปแบบ ( form) และโลกที่รับรู้ได้ 
เขามองว่าโลกที่รับรู้ได้ รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ ในนั้น คือ ส าเนาที่ไม่สมบูรณ์แบบจาก รูปแบบ ที่คิด
ค านึงได้ หรือ แนวความคิด โดยที่รูปแบบเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง และอยู่ในสภาวะสมบูรณ์แบบ
เสมอ การท าความเข้าใจกับรูปแบบเหล่านี้จะต้องใช้สติปัญญา หรือความเข้าใจเท่านั้น อย่างไรก็
ตามแนวคิดของการแบ่งแยกนี้ได้มีการค้นพบมาก่อนหน้าเพลโนในปรัชญาของโซโรแอสเตอร์ 
โดยเรียกว่าโลกมินู ที่เรียกว่า ปัญญา และโลกกีติ ที่เรียก สัมผัส รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐอุดมคติ ที่
โซโรแอสเตอร์เรียกว่า ชาห์ริวาร์ คือ เมืองอุดมคติ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการจะน าเสนอ ปรัชญาการศึกษา
ของเพลโตมีประเด็นศึกษา ดังนี ้

๓.๑ ประวัตขิองเพลโต 
๓.๒ ความหมายการศึกษาของเพลโต 
๓.๓ จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต 
๓.๔ องค์ประกอบการศึกษาของเพลโต 
๓.๕ การจัดการศึกษาของเพลโต 
๓.๖ การปฏิรูปการศึกษาของเพลโต 
๓.๖ สรุปปรัชญาการศึกษาของเพลโต 

 

๓.๑ ประวัติของเพลโต 
เพลโต (Plato) เดิมชื่อว่า อาริสโตคลีส (Aristocles) เกิดในครอบครัวชั้นสูงของนครรัฐ

เอเธนส์ ประเทศกรีก บิดาชื่อ อาริสตอน (Ariston) สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโคดรุส ซึ่งเป็นกษัตริย์
องค์สุดท้ายของนครรัฐเอเธนส์ มารดาชื่อเปริคตีโอเน (Pericteone) เป็นน้องสาวของชาร์มีเดส 
(Charmides) และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคริเตียส (Critias) เพลโตเกิดมาในช่วงเวลาที่นครรัฐเอเธนส์ท า
สงครามกับนครรัฐสปาร์ตาและสงครามได้ยุติลงปี ๓๗๐ ก่อนคริสตศักราชโดยนครรัฐสปาร์ตา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๓๔ 
 
เป็นฝ่ายชนะสงคราม สงครามคร้ังนี้ยืดเยื้อถึง ๒๗ ปี ผลที่ตามมาจากสงครามคร้ังนี้ก็คือรัฐบาล
ประชาธิปไตยของเอเธนส์ ได้สูญเสียอ านาจทางการเมืองให้กับรัฐบาลคณาธิปไตย ซึ่งน าโดยชน
ชั้นสูงอย่างชาร์มีเดสและคริเตียส เมื่อเพลโตอายุได้ ๒๐ ปีได้เป็นศิษย์ของโสเครติส (Socrates) 
ได้รับการทาบทามจากบรรดาญาติให้เขาร่วมบริหารนครรัฐเอเธนส์ด้วย แต่เพลโตตัดสินใจที่จะรอ
ดูผลงานของรัฐบาลก่อน และก็เห็นความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลต่อมารัฐบาลชุดดัง  
กล่าวก็ถูกโค่นล้มโดยรัฐบาลประชาธิปไตย หลังจากบริหารงานได้ไม่ทันครบปี เพลโตหวังว่า
สภาพการณ์ต่าง ๆ ในนครรัฐเอเธนส์จะดีขึ้นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะรัฐบาลดังกล่าวได้ใช้อ านาจเผด็จ
การโดยเสียงข้างมาก และนักการเมืองเข้าไปมีส่วนผลักดันให้มีการประหารชีวิตโสเครติสผู้ซึ่งเพล
โตเห็นวา่เปน็คนที่มีคุณธรรมที่สุด๑ 

เหตุการณ์ทางการเมืองดังกล่าวท าให้เพลโตหมดความศรัทธาในระบอบการปกครองของ
นครรัฐเอเธนส์ ดังนั้น เพลโต จึงเสนอทฤษฎีทางการเมือง ซึ่งปรากฏในบทสนทนาชิ้นอมตะชื่ออุ
ตมรัฐ ( The Republic) ในผลงานชิ้นนี้ของได้เสนอว่ารัฐที่ดี หรือรัฐที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องให้
การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อแบ่งชนชั้นว่าใครอยู่ในชนชั้นใดสังคมดีขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การศึกษาของเขา (การศึกษาดี)  เพลโตได้สร้างหลักสูตรการเรียนขึ้นมา เพื่อที่จะกลั่นกรองคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นนักปกครองหรือราชาปราชญ์บ้านเมืองจะได้มีระเบียบกล่าวโดย
สรุปแล้ว เพลโตเห็นว่าคนดีคนเก่ง สังคมดี และรัฐดี เป็นสิ่งที่เอ้ือหรือเป็นเหตุปัจจัยต่อกันและกัน  
และการศึกษาจะเป็นปฐมฐานแหง่ความดีทั้งปวงถ้าหากเปน็ไปเพื่อความสันติสุข 

ในวัยศึกษานั้น เขาศึกษาเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตและสัจธรรม จากการเสียชีวิต
ของโสเครติสนี่เองที่ท าให้เขาตัดสินใจเดินทางออกจากนครรัฐเอเธนส์ ไปยังนครรัฐเมการา ณ ที่นี่
ท่านได้พบกับยูคลิดซึ่งเป็นศิษย์ของโสเครติสเช่นกัน เขาได้มาตั้งส านักปรัชญาเมการิกขึ้นที่นี่โดย
ได้รวมปรัชญาของปารม์ีนเีดสเขา้กับปรัชญาของโสเครติส จึงท าให้เพลโตได้ศึกษาปรัชญาของปาร์
มีนีเดสจากยูคลิดอย่างลึกซึ้ง และด้วยเหตุที่เพลโตได้เป็นศิษย์ของโสเครติส นี่เองจึงท าให้ท่าน
ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาของโสเครติสเปน็อย่างมากทั้งในด้านจริยศาสตร์เร่ืองความดีคนดี สังคมดี
และรัฐที่ดี  หรือแม้แต่ทฤษฎีแบบหรือมโนคติของท่านก็ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากโสเครติสทั้งสิ้น 
รวมทั้งการเดินทางไปนครรัฐเมการา  ท าให้เพลโตได้รับอิทธิพลปรัชญากลุ่มอีเลียติกจากปาร์มีนี
เดส ในเร่ืองความจริงหรือสัจธรรม (Reality) ว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นเพียงมายา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังซึ่งต้องเป็นสภาวะ

                                                   
๑พระราชวรมุนี  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , ภูมิปัญญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยาม, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๒.  



๓๕ 
 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกแห่งวัตถุ ซึ่งปาร์มีนีเดสเรียกว่า ความมีความเป็น (Being) หรือภวันตี
หรือสัต ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง เพลโตจึงได้น าแนวคิดนี้ มาอธิบายเร่ืองโลกแห่ง แบบ (World of 
Form) ของทา่นดว้ย  

ต่อมาเพลโตได้เดินทางไปอียิปต์ เอเชียไมเนอร์การเดินทางมาเอเชียไมเนอร์ของท่านใน 
คร้ังนี้ ท าให้ได้ศึกษาปรัชญาของเฮราคลีตุส และน าแนวคิดเร่ืองอนิจจภาวะซึ่งเป็นแนวความคิดว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นสารัตถะของสรรพสิ่ง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ซึ่ง เพลโตไดน้ าแนวคิด
ดังกล่าวของเฮราคลีตุสมาอธิบายโลกแห่งผัสสะของท่านว่าเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
อนิจจภาวะหลังจากเดินทางไปเอเชียไมเนอร์แล้ว เพลโตก็ได้มีโอกาสเดินทางไปอิตาลี ณ ที่นี่ท่าน
ได้ศึกษาปรัชญาของกลุ่มไพธากอเรียน โดยเฉพาะเร่ืองจ านวน ซึ่งมีอิทธิพลต่อ เพลโตมากจนเป็น
เหตุใหเ้กิดโลกแห่งแบบขึ้นมา เพลโตไดย้กยอ่งการค านวณหรือคณิตศาสตร์ว่า ช่วยดึงวิญญาณของ
มนุษย์ให้สูงขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่กระตุ้นวิญญาณให้คิดอย่างบริสุทธิ์ และมุ่งไปที่โลกแห่งแบบ หรือ
ความจริงมากกว่าโลกแห่งผัสสะ 

จากนั้นท่านได้เดินทางต่อไปยังเกาะซิซิลี โดยท่านได้มีโอกาสไปเยือนราชส านักของ 
กษัตริย์ดิโอนีซิอุสที่ ๑ (Dionysius I) แห่งเมืองซีราคิวส์ (Syracuse) ซึ่งในภายหลังปรัชญาของ    
เพลโตไดไ้ปขัดพระทัยพระองค์เขา้ดว้ยเหตุนี้พระองคจ์ึงทรงสั่งจับตัวเพลโตส่งให้นายพลชาวสปาร์
ตาและถูกน าไปขายในตลาดทาสที่เกาะอีจินา แต่ก็ได้รับการไถ่ตัวจึงท าให้รอดพ้นจากการตกเป็น
สินคา้ทาส หลังจากนั้นเขาจึงได้เดินทางกลับนครรัฐเอเธนส์ การเดินทางออกจากนครรัฐเอเธนส์ ไป
ยังส านักต่าง ๆ ในลักษณะการทัศนศึกษาของเพลโตท าให้เขาได้มีโอกาสศึกษาปรัชญาของส านัก
ต่าง ๆ   

ดังนั้น เมื่อเขากลับมานครรัฐเอเธนส์คราวนี้ เขาจึงเลือกที่จะด าเนินชีวิตอย่างนักปรัชญา 
โดยได้อุทิศตัวให้กับ การสร้างคนให้เป็นนักปรัชญา และนักปกครองที่ดี ดังนั้นเขาจึงได้ก่อตั้ง
ส านักการศึกษาขึ้นชื่อว่า อาคาเดมี (Academy) ซึ่งก็ได้ผลิตนักปรัชญามากมาย โดยมีเขาเป็นหัวหน้า
หรืออธิการบดีส านักการศึกษาตลอดมาจนสิ้นชีวิตเมื่อปี ๓๔๗ ก่อนคริสตศักราชในขณะเดียวกันก็
ได้นิพนธ์งานปรัชญาไว้มากมาย ทั้งทางด้านศาสนาวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่ง
ลักษณะการเขียนของเขามีการผูกเร่ืองคล้ายกับบทละคร คนทั่วไปเรียกว่า บทสนทนา (Dialogue)๒ 
 

                                                   
๒รุสนีย์ การีอุมา, “ปรัชญาการศึกษาของเพลโต”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ๒๕๔๗, หน้า ๑๓-๑๔. 
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๓.๒ ความหมายการศึกษาของเพลโต 
 ปรัชญาการศึกษาของเพลโต มีปฐมฐานมาจากแนวคิดทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ในแบบทวินิยม กล่าวคือบูรณาการหรือเอกภาพของร่างกาย (สสาร) กับจิต (อสสาร) 
แบบองคร์วม แนวคิดดังกล่าวเปน็แนวคิดต่อเน่ืองจากความเชื่อในเร่ืองแบบ (Form) ซึ่งเพลโตถือว่า
เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์เป็นสากล และเมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณให้สมบูรณ์พร้อมแล้วก็
สามารถหยั่งเห็น หรือค้นพบโลกแห่งแบบนั้นได้ ดังนั้น ปรัชญาการศึกษาของเพลโตจึงเป็น 
กระบวนการที่ฝกึฝนและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ซึ่งถือเป็นส่วนทางกายภาพและด้านจิตใจ ซึ่งถือ
ว่าเปน็ส่วนของจิตวิญญาณ ทั้ง ๒ ด้านนี้ต้องได้รับการพัฒนาในลักษณะที่มีความสมดุล จิตวิญญาณ
จะสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพก็ตอ่เมื่อสถิตย์อยู่ในกายภาพที่พัฒนาหรือสมบูรณ์เต็มที่ ฉะนั้นการที่
จะสามารถฝึกฝนและพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพเต็มที่จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้มีความสมดุลและเป็นเอกภาพ กระบวนการฝึกหัดขัดเกลาการศึกษาของเพลโตจึงเน้นการ
ฝึกฝนทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กัน 
 ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
การแยกแล้วโยงเข้าหากัน เป็นการท างาน (function) แบบบูรณาการหรือดุลยภาพ และต่างมีหน้าที่
รวมถึงศักยภาพที่ต่างกันไป ซึ่งอาจแบ่งระดับในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ทางกายภาพและชีวภาพ
คือ ระดับประสาทสัมผัสหรือระดับอายตนะทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก  ลิ้น และกาย และระดับเหตุผล คือ 
จิตวิญญาณหรือสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๒ ระดับนี้เป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไปอย่างต่อ 
เนื่องและเป็นล าดับ การเรียนรู้ระดับประสาทสัมผัส ถือว่าเป็นกระบวนการเร่ิมต้นในการเรียนรู้   
กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น คือ 
ระดับของเหตุผลหรือทางจิตวิญญาณ ดังนั้น ในแง่ญาณวิทยาหรือกระบวนการเรียนรู้ในมุมมอง
ของเพลโต จึงหมายถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจตลอดจนสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อเป็นปฐมฐานสู่การเรียนรู้ หรือพัฒนาศักยภาพ  และหล่อ 
หลอมพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมอัน
หมายถึงบุคคล ๓ กลุ่ม คือ มวลประชา ฝ่ายทหาร และราชาปราชญ์ฝ่ายหลังนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุด
ในการคัดสรรบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม เพื่อเป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารรัฐต่อไป และความ
แตกต่างของบุคคลในสังคมแต่ละกลุ่มนี้ ถูกตัดสินจากมาตรการหรือกระบวนการทางสังคมซึ่ง   
เพลโตเรียกว่า กระบวนการทางการศึกษา 
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาของเพลโตมีความส าคัญต่อการจัดระดับชนชั้นในสังคม
หรือรัฐ เนื่องจากรัฐต้องเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับพลเมืองทุกคน โดยเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง 
แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาและความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความ



๓๗ 
 
พรอ้มสมบูรณม์ากน้อยเพียงใด และบุคคลควรอยู่ในระดับชนชั้นใด จึงจะเหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ใน
สังคมหรือรัฐต่อไปเพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่ดีสังคมที่มีความสุขจึงน าไปสู่ความเป็นรัฐที่ดีและรัฐที่
มีความสุขต่อไป อุตมรัฐจึงเป็นรัฐที่มีการจัดแบ่งหน้าที่ของคนในสังคมให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของคนแตล่ะคน และไม่มีการก้าวก่ายหนา้ที่กันและกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม 
 สรุป ตามทัศนะของเพลโต กระบวนการทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เหล่านี้ต้องด าเนินไปภายใต้การควบคุมอย่าง
เคร่งครัดของรัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการทางการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด และด าเนิน
ไปได้ตรงตามเป้าหมายที่รัฐได้วางไว้ ดังนั้น รัฐจึงมีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อ
บริการแก่พลเมืองแห่งอุตมรัฐซึ่งกระบวนการทางการศึกษาต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 
 

๓.๓ จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต 
 จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต หมายถึง ศิลปะซึ่งน าทางสร้างสรรค์และควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักค่านิยมและการปรับปรุง ปรับตัวของมนุษย์ในแต่ละสังคม 
การศึกษาจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ดังที่เพลโตได้กล่าวถึง
ศิลปะแห่งการศึกษาว่า ศิลปะแห่งการศึกษา เป็นเสมือนเคร่ืองมือที่จะช่วยน าเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้
ปรากฏชัดยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากความเชื่อของคนบางพวกที่เชื่อว่าความรู้ เป็นสิ่งที่ใส่เข้าไปในวิญญาณ
ได้ เช่นเดียวกับที่เราให้ประสาทตาแกคนตาบอดเพื่อที่จะได้มองเห็นแต่ในความเป็นจริงวิญญาณมี
อ านาจที่จะรู้สิ่งตา่ง ๆ อยู่แล้วความรูจ้ะเปน็เคร่ืองช่วยให้เห็นสิ่งตา่ง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น วิธีการของ
การศึกษาจึงมีความจ าเปน็ เหมือนตาที่มองเห็นได้อยู่แล้วการศึกษาจะเป็นเพียงเคร่ืองช่วยให้รู้ว่าสิ่ง
ใดนา่มองสิ่งใดไม่น่ามอง๓ 
 แสดงให้เห็นวา่ การศึกษาเป็นเสมือนอุปกรณ์หรือมรรควิธีที่คอยชี้ แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกตอ้งและมุ่งสู่โลกแห่งแบบ เพลโตจึงได้เสนอหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายและ
จิตของมนุษย์เพื่อให้เป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถหยั่งเห็นหรือค้นพบโลกแห่งแบบในขั้นแรกของ
การศึกษา เพลโตจัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาที่ง่ายก่อนเพื่อให้เรียนรู้ระดับผัสสะแล้ว ค่อย
คัดเลือกคนที่มีความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื่อศึกษาต่อในล าดับต่อไป ซึ่งจะต้องเรียนใน
รายวิชาที่เป็นนามธรรม ที่มีความยากหรือสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ เพื่อเป็นการฝึกจิตของผู้เรียน

                                                   
๓Plato, The Republic, In Great Books of The Western World : The Dialogues of Plato. 

27th ed. (Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc.,1984), pp. 295-401. 
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ให้คิด และเรียนรู้สัจธรรมที่สูงกว่าระดับผัสสะ ด้วยการศึกษาวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 
ดาราศาสตร์ ปรัชญา และวิภาษวิธีเพื่อค้นหาสัจธรรมที่เรียกว่าโลกแหง่แบบ  
 ขั้นแรกควรให้เด็กได้เรียนวิชาเกี่ยวกับดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิญญาณ และ
เรียนกายบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย เรียนจนกระทั่งอายุ ๒๐ ปี ก็จะมีการคัดเลือก
เด็ก ที่มีความพร้อมในการศึกษาการสงคราม การท าหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อท าหน้าที่ในชนชั้น
พิทักษ์ชนจนกระทั่งอายุ ๓๐ ปี ก็จะมีการคัดเลือกคนที่เก่งเพื่อศึกษาต่อในรายวิชาที่มีความยากมาก 
กว่าเดิมและเพื่อดูว่าใครมีธรรมชาติแบบวิภาษวิธี  ใครที่ปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากประสาทสัมผัส 
ไปสู่สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแท้ ๆ บ้างในระยะนี้จะมีการศึกษาวิภาษวิธีเป็นเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นก็มีการ
ฝึกงานภาคสนามที่เกี่ยวกับด้านการปกครองการสงครามอีก ๑๕ ปี เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ เมื่อ
ถึงคราวที่ต้องปกครองบ้านเมืองจริง ๆ เมื่ออายุครบ ๕๐ ปี คนที่สอบที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
วิญญาณของเขาก็จะเพ่งพินิจอยู่กับมโนคติ และสามารถมองเห็นความดีแท้ ๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้
ในการจัดระเบียบของรัฐและพลเมืองตลอดจนตัวเองได้ตลอดชีวิตก็จะเข้าไปท าหน้าที่เป็นนัก
ปกครอง เราจะเห็นว่าเพลโตได้จัดการจัดการศึกษาขึ้นมาในอุตมรัฐนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อแบ่งคน
ในนครรัฐออกเป็นชนชั้นต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วจุดประสงค์ สูงสุดในการจัดการศึกษาของเพลโตก็
เพื่อคน้หานักปราชญ์ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผูป้กครองรัฐเพลโตเรียกว่าราชาปราชญ์เล่มที่ ๕ ดังนี ้
 นักปรัชญาทั้งหลายจะต้องมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของรัฐเราหรือไม่ก็ พวกที่เรียกกันว่าพระ
เจ้าแผ่นดินและผู้ปกครองทั้งหลายของเรา จะต้องมาใฝ่หาปรัชญาอย่างจริงจังและพอเพียง และสิ่ง
สองสิ่งคือ อ านาจทางการเมือง กับความฉลาดทางปรัชญาจะต้องมารวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน ส่วน
ธรรมชาติอันแตกต่างที่ผสมปนเปกัน ซึ่งก าลังจะแยกออกจากกันนั้น ก็จ าเป็นต้องแยกออกจากกัน
โกลคอนข้าพเจา้คิดว่าถ้าไม่เปน็ ดังนั้นแล้วเผา่พันธุ์มนุษย์ก็จะไม่มีวันสิ้นความเดือดร้อนได้เลย 
 เพลโตเชื่อว่าราชาปราชญ์เป็นผู้ที่มีธรรมชาติเป็นคนรักเหตุผลหรือรักในปัญญาความรู้ 
(The love of wisdom) ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงแบบแห่งความดี (Idea of the good) ที่เป็น
แม่แบบของสิ่งที่ดีงามทั้งปวง จากการที่ราชาปราชญ์สามารถเข้าใจในแบบแห่งความดี จะสามารถ
ช่วยในการน ามาใช้แนะน าสั่งสอนพลเมืองได้ ความยากของการศึกษาตามทัศนะของเพลโตจึงอยู่ที่
การหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นราชาปราชญซ์ึ่งสามารถจะเข้าถึงแบบอันเป็นที่มาของสิ่งทั้งปวง 
The Republic (อุตมรัฐ ) เล่ม ๖ เปน็การยุติธรรมไหมที่เราจะแก้แทนวา่ธรรมชาติของผู้ที่รักความรู้ที่
แท้ก็คือแสวงหาสิ่งที่จริงแท้อย่างเต็มก าลัง และไม่เอาสิ่งที่หลายหลากซึ่งเห็นกันไปว่า จริงเขาจะยึด
มั่นในแนวทางของตน แห่งความปรารถนาของเขาจะไม่มีวันทื่อความปรารถนาของเขาจะไม่มีวัน
เสื่อมคลาย จนกว่าจะได้พบความจริงอันเป็น แก่นแท้ของแต่ละสิ่งด้วยวิญญาณส่วนที่หาความจริง



๓๙ 
 
ชนิดนั้น ส่วนที่สัมพันธ์กับความจริงชนิดนั้น และเมื่อได้เข้าถึงความจริงชนิดนั้นและได้อยู่ร่วมกับ
ความจริงแล้วก็จะเกิดปัญญา และความจริงขึ้นได้ความรูเ้ปน็อยู่ตามความเปน็จริง๔ 
 ราชาปราชญ์ตามทัศนะของเพลโต คือ ผู้ที่มีความรู้สามารถเข้าถึงโลกแห่งแบบ ท าให้เป็นผู้
ที่มองเห็นความจริง นักปรัชญาเป็นผู้ที่เข้าใจถึงบ่อเกิดของจริงเหมือนกับนักโทษที่ถูกพันธนาการ
เห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นเงาสะท้อนของวัตถุจากแสงไฟ แต่เมื่อนักโทษหลุดออกจากพันธนาการแล้วปีน
ออกจากถ้ าเขาก็จะพบสิ่งต่าง ๆ จากความจริงและเห็นว่าดวงอาทิตย์เป็นที่มาของสิ่งต่าง ๆ นัก
ปรัชญาก็เปรียบเสมือนนักโทษที่พ้นจากพันธนาการ และมองเห็นวัตถุจากความเป็นจริงไม่ใช่เพียง
เงาที่สะท้อนมาจากแสงไฟเท่านั้นจากนั้นเขาก็จะมองเห็นและเข้าใจถึงแบบหรือมโนคติซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของสิ่งต่าง ๆ คือดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเป็นแม่แบบแห่งความจริงและความดีทั้งเมื่อได้
ศึกษาถึงความจริงนี้แล้วนักปรัชญาที่เป็นผู้ปกครองรัฐต้องกลับสู่ถ้ าเพื่อชี้แนะแก่พลเมืองทั้งหลาย
ถึงความจริงต่อไป 
 สรุป การศึกษาตามทรรศนะของเพลโตนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ที่จะมาท าหน้าที่ ๆ 
ภายในรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนครรัฐที่มีความรู้ความสามารถในบริหารหรือปกครอง
ประชาราษฎร ์ให้ปราศจากความเดือดร้อนและเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม หยั่งเห็นโลกแห่งแบบ 
  

๓.๔ องค์ประกอบการศึกษาของเพลโต 
ปรัชญาการศึกษา ในภาคปฏิบัติที่เพลโตพยายามน าเสนอให้ เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการ

จัดตั้งสถานศึกษา หรือวิทยสถานที่มีชื่อว่า อาคาเดมี (Academy) ที่นักวิชาการทั่วไปเห็นว่าเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก ณ วิทยสถานแห่งนี้ทัศนะของเขาเกี่ยวกับการศึกษาได้รับการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ในรูปหลักสูตรผู้เรียนผู้สอน วิธีสอนและการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งองค์ประกอบการศึกษาเหล่านี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดดังน้ี 

๓.๔.๑  องค์ประกอบด้านหลักสูตร    
หลักสูตร ในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็นตัวก าหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะ

ท าให้การจัดการเรียนการสอน บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ในอุตมรัฐ เพลโตจัดหลักสูตร
ขึ้นมาเพื่อค้นหาราชาปราชญ์ที่จะมาเป็นผูป้กครองรัฐ๕   

                                                   
๔Plato, The Republic, Ibid, p. 310.   
๕ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อลีน เพรส, ๒๕๓๙), 

หน้า ๑.  



๔๐ 
 

 เพลโตได้ให้ความส าคัญยิ่งกับผู้ที่จะมาปกครองรัฐว่าควรเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถเข้าถึง
ความจริง (Reality) เข้าใจโลกทัศน์และชีวทัศน์ มีกระบวนทรรศนะและวิสัยทัศน์กว้างไกล
ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสี่ประการด้วยกัน คือความพอดีหรือความอดทน ความกล้าหาญมี
ปัญญาและความยุติธรรมซึ่งเพลโตเชื่อว่าราชาปราชญ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้วาง ระเบียบกฎเกณฑ์
ภายในรัฐ โดยมุ่งให้พลเมืองแห่งรัฐที่โง่เขลา เข้าสู่โลกแห่งความจริง หรือโลกแห่งแบบด้วยปัญญา
ได้แทนที่จะมุ่งแสวงหาวัตถุหรือทรัพย์สินมาสนองตัณหาหรือความต้องการ เพลโตต้องการให้ทุก
คนใช้ชีวิตที่ถูกควบคุมโดยจิต ซึ่งเป็นภาคเหตุผลด้วยการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความกลมกลืน กันของสังคมที่จะ
น าไปสู่ความเป็นรัฐที่ดีและมีความสุขต่อไป ตามทรรศนะของเพลโต การค้นหาราชาปราชญ์
ตลอดจนการจัดแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ในสังคมนั้น เพลโตได้ใช้การศึกษาเป็นตัวชี้วัดว่าใครมีศักยภาพ
แค่ไหนมีหน้าที่ความรับผิดอะไรในสังคม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว เพลโตจึงได้
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมา โดยในระยะแรกนั้น ให้เด็กทุกคนได้ศึกษาดนตรีซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยวรรณคดีและเพลง โดยเพลโตได้ก าหนดลักษณะวรรณคดีที่สามารถใช้สอนเด็กได้
ว่า เราตอ้งเร่ิมควบคุมผู้เขียนเร่ืองเสียก่อน เร่ืองแรกที่ส าคัญและควรต าหนิที่สุดก็คือเร่ืองโกหก เร่ือง
นี้จะน ามาเล่าในเมืองเราไม่ได้เลย จะตอ้งไม่มีใครพูดให้เด็กฟังเร่ืองเทพเจ้าท าสงครามกันวางกุศโล
บายตอ่สู้และทะเลาะวิวาทกัน และเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ชั่วช้าซึ่งแสดงว่าเทพเจ้า และวีรบุรุษได้กระท า
ต่อเพือ่นฝูง ญาติพี่น้องของตนขึ้นมาให้เรียนกัน แต่ถ้าเป็นเร่ือง ท านองชักชวนพลเมืองไม่ให้วิวาท
กัน และแสดงว่าการคิดจะวิวาทกันเป็น มโนทุจริต อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรสอนเด็กพ่อแม่ควร
สอนลูกตั้งแต่เร่ิมโต เราต้องบังคับกวีให้แต่งตามแนวนี้ ความเห็นอะไรก็ตามที่เข้ามาในใจเด็ก 
ตอนนี้เป็นสิ่งที่ลบล่างหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังนั้น เราจึงควรให้เร่ืองที่เด็กฟังในช่วงแรก ๆ เป็น
เร่ืองเพื่อสร้างคุณธรรมแก่เขา ไม่ว่าจะเป็นโคลง ฉันท์กาพย์ กลอนมหากาพย์ เพลงขับหรือ
โศกนาฏกรรมก็ตาม ต้องกล่าวถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของเทพเจ้าว่าดีไม่มีอันตราย เทพเจ้านั้นเป็น 
สาเหตุแห่งสิ่งดี ดังนั้น  เทพเจ้าที่กวีพูดถึงต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นจริงทั้งในด้านการกระท าและ
ค าพูดไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อไปหลอกผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยค าพูดหรือโดยการส่งสัญญาณให้เห็น
ไม่ว่าในเวลาตื่นหรือในฝันก็ตามเพราะเทพเจ้าไม่ใช่พ่อมดที่จะแปลงตัวหลอกผู้ อ่ืนกวีคนใดที่
กล่าวถึงเทพเจา้ที่ผิดไปจากนี้ เราจะไม่ยอมให้ครูน าผลงานของกวีคนนั้นมาใช่ในการศึกษาแก่เด็ก ๆ 
ในการประพันธ์ไม่ควรใช้ศัพท์ที่ท าให้เกิดความพรั่นพรึงและความกลัวเพราะศัพท์ลักษณะดังกล่าว
ท าให้ใจคอนักรบเรา หวาดหวั่นตกใจง่ายและอ่อนแอเกินไป นอกจากนี้ ห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้พูด
ถึงเทพเจา้ว่าเศร้าโศก ตลกขบขันกระท าการอันไร้ศีลธรรมหรือดูหมิ่นเทพเจ้าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรือ
การกล่าวถึงวีรบุรุษนั้นไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรองก็ตาม จะต้องกล่าวถึงในลักษณะที่แสดง



๔๑ 
 
ให้เห็นความอดทน เมื่อวีรบุรุษต้องเผชิญกับสิ่งแปลกประหลาดและเพื่อฝึกให้เด็กได้ รู้จักความ
อดทนหรือให้รู้จักประมาณ กวีจะต้องไม่กล่าวว่าพลเมืองกระท าการอันไม่เหมาะสมแกผู้ปกครอง 
กล่าวว่าผู้ปกครองในลักษณะที่สรรเสริญพฤติกรรม การรับสินบและของก านัลต่าง ๆ และห้ามพูด
ถึงมนุษย์ในลักษณะที่คนยุติธรรมแตล่ าบาก ส่วนคนไม่ยุติธรรมจ านวนมากกลับมีความสุขสบาย 

  วาทกรรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา รัฐจะเป็นผู้ 
ก าหนดทั้งสิ้น แบบเรียนหรือต าราเรียนต่าง ๆ จะต้องมีการควบคุมหรือกวดขัน เร่ืองภาษาและ
เนื้อหาอย่างเคร่งครัด วรรณกรรมหรือต าราเรียน ที่สอนให้แก่เด็กต้องมีเนื้อหาที่ส่งเสริมคุณธรรม 
(จริยศาสตร์) สอนให้เปน็คนดีและพลเมืองที่ดี วรรณคดีกวีนิพนธ์ หรือบทประพันธ์ต่าง ๆ ต้องเป็น 
วรรณกรรมที่รัฐอนุญาตเท่านั้นจึงสามารถน ามาสอนเด็กได้เพลโตเชื่อว่าสิ่งที่เด็กได้ศึกษาในช่วงนี้ 
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและธรรมชาติ ของเด็ก๖ 

ฉะนั้น เน้ือเร่ืองหรือภาษาที่กล่าวถึงเทพเจา้หรือวีรบุรุษทั้งหลายจะตอ้งน าเสนอในแง่ที่ดีน่า
เคารพบูชาน่าเคารพเลื่อมใส และน่าศรัทธา ซึ่งเชื่อว่าการน าเสนอในแง่ดีดังกล่าว จะท าให้เด็กได้รับ
การปลูกฝังในเร่ืองการบูชาเทพเจ้า (ศาสนา) การเคารพบิดามารดา หรือเชื่อฟังผู้ปกครองรัฐ และ
เห็นความส าคัญของมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องส่วนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเทพเจ้า
ว่ามีการต่อสู้หรือทะเลาะวิวาทกันในหมู่เทพเจ้าการโกหก การแสดงอาการโศกเศร้าเสียใจการที่เทพ
เจ้าแปลงร่างในลักษณะต่าง ๆ มาหลอกมนุษย์ หรือการน าเสนอเร่ืองของวีรบุรุษทั้งหลายในลักษณะ
ที่ผู้ปกครองรับสินบน ของก านัล หรือพลเมืองกระท าการที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ปกครองเนื้อหาใน
ลักษณะเช่นนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้น ามาสอนเพราะเป็นแสดงถึงความต่ าช้าไม่มีศีลธรรมและ
ความอ่อนแอของเทพเจ้า หรือวีรบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเพลโตถือว่าไม่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนเกรงว่าจะเป็นการเผยแพร่ความชั่ว     

ดังนั้น วรรณกรรมที่เพลโตอนุญาตให้น ามาสอนแก่เด็กในระยะนี้นั้นจะต้องเป็นเร่ืองที่
ชวนให้เด็กฟังแล้วเกิดจริยธรรมหรือคุณธรรม ๔ ประการขึ้นในจิตใจ ดังที่ได้เสนอไว้ในบทที่ผ่าน
มาเพราะเพลโตเชื่อว่าสิ่งที่เด็กได้รับในช่วงนี้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาศีลธรรมของเด็ก ซึ่ง
จะมีอิทธิพล ตอ่การปั้นหรือสร้างธรรมชาติที่ดีให้แก่เด็กให้เป็นคนที่มีความกล้าหาญ มีความอดทน 
รู้จักประมาณตน นอกจากวรรณคดีแล้ว เพลโตยังได้กล่าวถึงลักษณะของเพลงอีกด้วย เพลงที่จะเพล
โตอนุญาตให้สอนในอุตมรัฐนั้นก็เช่นเดียวกันกับวรรณกรรมที่มีผลต่อลักษณะจิตหรือบุคลิกภาพ
ของเด็กหรือผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้เพลงส่งเสริมคุณธรรมในตัวเด็กเพลโตจึงได้ก าหนดลักษณะของ
เพลงไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง ท านอง และจังหวะ ที่จะน ามาสอนให้เด็กนั้นมีลักษณะ คือ ไม่ต้องการ

                                                   
๖Plato, The Republic, Ibid, p. 310. 



๔๒ 
 
เนื้อร้องที่แสดงความโศกเศร้าคร่ าครวญ ซึ่งเป็นดนตรี แบบลีเดียน ประเภทหนัก หรือเนื้อร้องที่มี
เนื้อหา เกี่ยวกับการกินเหล้า เมายา ความนุ่มนวล และความเกียจคร้าน ตลอดจนความร่ืนเริง เนื้อ
ร้องลักษณะนี้ไม่เหมาะกับนักรบของเราแต่ควรจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาแบบที่คนกระท าการโดย
สันติไม่หักหาญกันด้วยก าลัง แตอ่าศัยความเต็มใจด้วยวิธีขอร้องเทพเจ้า ด้วยการสวดอ้อนวอน หรือ
การพร่ าสอนตักเตือนให้เปลี่ยนความคิด ให้กระท าการอย่างฉลาดไม่แสดงความอวดดีแต่กระท า
ด้วยการถ่อมตนรู้จักประมาณตน ส่วนเพลงและความไพเราะตามแบบของเราต้องไม่มีเคร่ืองดนตรี
ที่เล่นไดห้ลายเสียงจังหวะต้องไม่สลับซับซ้อน 

  แสดงว่าหลักสูตรการศึกษาในระยะแรกนั้น ควรให้ผู้เรียนได้ ศึกษาบทเพลงที่มีจังหวะ 
และท านองที่เรียบง่าย ไม่เร่งเร้า เนื้อหาของเพลงก็ควรแสดงให้เห็นถึงความอ่อน น้อมถ่อมตน 
ความอดทนหรือรู้จักประมาณตน ไม่ควรมีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง ความตายหรือความเศร้า
โศก ทั้งนี้ก็เพราะเพลโตเชื่อว่า เนื้อหาท านอง หรือจังหวะต่าง ๆ ของดนตรีมีส่วนช่วยในการกล่อม
เกลาจิตใจของเด็กให้จิตของเด็กนั้นมีลักษณะกลมกลืนหรือภาวะสมดุล การศึกษาดนตรีเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าความสูงต่ าของจังหวะท านองหรือเนื้อร้องที่มีความกลมกลืนกันจะฝึก
และประเทืองจิตให้มีกุศลธรรม และเกิดสมาธิจิตและหากได้รับการฝึกดนตรีมาอย่างถูกต้องจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดปัญญา สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กได้รับ
การฝึกหรือเรียนดนตรีมาอย่างผิด ๆ หรือเรียนดนตรีมากเกินไปแล้วก็จะมีผลต่อจิตในลักษณะ
ตรงกันข้ามนั่นก็คือจะท าให้จิตของผูเ้รียนอ่อนแอ ขาดพลังจนเด็กกลายเป็นคนอ่อนแอไป 

ฉะนั้น การศึกษาดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือนิทานก็ตามล้วนมีความส าคัญในการสร้าง
ความกลมกลืนหรือสมาธิของจิต และช่วยในการกล่อมเกลา จิตใจของเด็กให้รู้จักความอดทน มี
ขันติธรรม สามารถควบคุมตนเอง มีน้ าใจสูงกล้าหาญและใจกว้างจะเห็นได้ว่าการศึกษาวิชาดนตรี 
จะประกอบไปด้วยการเรียนวรรณคดีและเพลง หากเราแยกประเด็นต่าง ๆ ในดนตรีแล้วก็จะพบว่า
เพลโตได้แทรกเนื้อหาที่ว่าด้วย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น จริยศาสตร์ ศาสนา ภาษาและ
วรรณคดีประวัติศาสตร์และเพลงเป็นต้น วิชาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านจิตใจและเป็นการเสริมสร้างนิสัยและเป็นการฝกึฝนอบรมวินัย๗ 

นอกจากเพลโตจะก าหนดหลักสูตรให้เด็กได้ศึกษาดนตรีแล้วในขั้นต้นนี้ยังต้องศึกษาและ 
ฝึกฝนเกี่ยวกับกายบริหารหรือ พลศึกษา (gymnastic) ซึ่งหมายรวมถึงสุขศึกษาและโภชนาการอีก
ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายมีความแข็งแรงสมส่วน อีกทั้งยังช่วยให้จิตมีความ

                                                   
๗สมบูรณ์ พรรณนาภพ, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๕), หน้า ๒๐๗. 



๔๓ 
 
มั่นคง น้ าใจสูงส่ง  ต่อจากดนตรีเด็กหนุ่มของเราก็ต้องเรียนกายบริหารเราต้องหาวิธีฝึก นักกีฬา
สงครามของพวกเราอย่างฉลาด เพราะพวกนี้ต้องเป็นดั่งสุนัขล่าเนื้อ มีตาดีหูดี ในการรบพวกเขา
ต้องผิดซ้ าผิดอาหารอยู่เสมอและจะต้องตรากตร าในแสง อาทิตย์หรือพายุได้อย่างไม่เดือดร้อนต่อ
สุขภาพ การฝึกกายบริหารอย่างหนักจะท าให้เขาเป็นคนดุร้ายป่าเถื่อนซึ่งเป็นคุณสมบัติ ของภาค
น้ าใจ และถ้าฝึก กันอย่างถูกวิธีแล้วก็จะกลายเป็นความกล้าหาญ การออกก าลังกายหรือฝึกกาย
บริหาร เขาจะยึดถือทัศนะที่ว่าควรเอาใจใส่ภาคน้ าใจของตนและปลุกให้เข้มแข็งขึ้น มิใช่สนใจแต่
ความแข็งแรง ทางกายไม่เหมือนนักกีฬาธรรมดาที่กิน และออกก าลังกายเพียงเพื่อให้มีกล้ามเนื้อ
เท่านั้น 

  หลักสูตรหรือสาระส าคัญของหลักการตามทรรศนะของเพลโตให้ความส าคัญกับกาย 
บริหารหรือพลศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย และโภชนาการ (สุขศึกษา) ด้ วย
จุดประสงค์ส าคัญของการศึกษาทางกายบริหารนี้ นอกจากศึกษาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
มีรูปร่างสมส่วนแล้ว เพลโตยังเชื่อว่าความแข็งแกร่งทางใจและทางกายเกี่ยวโยงกันการฝึกอบรม
ทางกาย เป็นทางไปสู่การศึกษาทางจิตใจ๘   

เพลโตเชื่อว่า การศึกษากายบริหารท าให้จิตซึ่งเป็นภาคน้ าใจมีความเข็มแข็งแต่ควรได้รับ
การฝึกอย่างถูกวิธี หากเด็กได้รับการฝึกกายบริหารมากเกินไปแล้ว ก็จะท าให้กลายเป็นเด็กที่
ก้าวร้าวป่าเถื่อนดื้อร้ันแต่ถ้าเด็กได้รับการฝึกอย่างถูกวิธีแล้วธรรมชาติดังกล่าว ก็จะกลายเป็นความ
กล้าหาญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิชากายบริหารหรือพลศึกษาตามทัศนะของเพลโต นอกจากจะมี
ประโยชนใ์นการเสริมสร้างพลานามัยแล้วก็ยังมีส่วนในการเสริมสร้าง หรือปลูกฝัง ลักษณะนิสัยที่
ดีงามให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย 

ในประเด็นนี้ พรทิพา บรรทมสินธุ์ ได้ให้อรรถาธิบายขยายความว่า การศึกษาในทรรศนะ
ของเพลโต เน้นการวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งทั้งดนตรีและการกีฬาจ าเป็นส าหรับทหารท าให้
ร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกลักษณะดี แต่ก็ท าให้อารมณ์ร้อน ดุร้าย ดนตรีจะช่วยให้มีจิตใจที่อ่อนโยน 
การศึกษาในแนวน้ีจะช่วยใหเ้ปน็ทหารที่ดี เพราะถ้ามีแตค่วามดุร้ายอย่างเดียวอาจจะ ท าร้ายพลเมือง
ที่ออ่นแอกว่า ดนตรีจะช่วยใหอ่้อนโยน รักประชาชนเหมือนสุนัขรักเจ้าของแต่กัดคนแปลกหน้า ซึ่ง
จะท าให้ทหารบรรลุถึงการท าหน้าที่ของการเป็นทหารที่ดี๙ 

                                                   
๘ฮาร์มอน, เอ็ม.เจ. ความคิดทางการเมืองจากเพลโตถึงปัจจุบัน,  แปลจาก Political Thought : From Plato 

to the Present โดยเสน่ห์ จามริก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๕), หน้า ๔๙. 
๙พรทิพา บรรทมสินธุ์, “การวิเคราะห์ความคิดเร่ืองความยุติธรรมในอุตมรัฐของเพลโต”,

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓,  



๔๔ 
 

การศึกษาดนตรีและกายบริหาร (music and gymnastic) เรียกว่าทวิบทถือว่าเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนในขั้นต้นหรือปฐมศึกษาซึ่งไม่ใช้วิชาที่จะเสริมสร้างพัฒนาการในการใช้เหตุผล
เพื่อเข้าถึงความจริงแต่เป็นเพียงวิชาที่จัดขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างสมดุลยภาพ และพลังจิตเท่านั้น๑๐ 
นอกจากนั้น อาจจะให้ผู้เรียน เรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น หลังจากเด็กได้รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาแล้วในวิชาดนตรีและกายบริหารแล้ว จะมีการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะไปศึกษาต่อ
ในระยะที่สองหรือมัธยมศึกษา การศึกษาในระยะที่สองนี้ถือเป็นการศึกษาขั้นสูงขึ้น เพลโตได้
ก าหนดให้ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ (mathematic) ดาราศาสตร์ (astronomy) วิทยาศาสตร์ดนตรี 
(harmonics) ซึ่งเพลโตเชื่อวา่เปน็วิชาที่มีความส าคัญที่ผูพ้ิทักษ์ทุกคนจะตอ้งศึกษา  

ในผลงานของเขาเร่ืองอุตมรัฐ เพลโตได้จ าแนกวิชาคณิตศาสตร์ออกเป็น ๓ สาขาด้วยกัน
เรียกว่าตรีบท (trivium) คือวิชาเลขคณิต (arithmetic), วิชาเรขาคณิตที่ว่าด้วยพื้นที่ (geometry), วิชา
เรขาคณิตที่ว่าด้วยรูปทรง (solid geometry) ซึ่งเพลโตได้ก าหนดให้ศึกษาวิชาเลขคณิตเป็นวิชาแรก
ของการศึกษาในระยะที่สองนี้ เลขคณิตนี้จะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเร่ืองของจ านวน และการค านวณ นี่
เป็นความรู้อีกชนิดหนึ่งที่กฎหมายจะต้องก าหนดไว้ และเราจะต้องพยายามแนะน าผู้ที่จะมาเป็น
ผู้ปกครองรัฐของเราให้เรียนเลขคณิตจนเข้าใจธรรมชาติของจ านวนด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวไม่
เหมือนพวกพ่อค้าหรือพ่อค้าปลีกที่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายแต่เขาจะใช้ประโยชน์
ในทางทหารและวิญญาณ เพราะจะง่ายต่อการเปลี่ยนไปสู้ความจริงหรือสัต ข้าพเจ้าหมายถึงอย่างที่
ได้กล่าวมาแล้วว่าเลขคณิตนั้นยิ่งใหญ่และบ ารุงศีลธรรม ตัวเลขที่เป็นนามธรรม จะบังคับวิญญาณ
ให้มุ่งหาเหตุผล ซึ่งจะแย่งกับเลขคณิต ที่เป็นรูปธรรมซึ่งเราสามารถมองเห็นและจับต้องได้  

เลขคณิต เป็นวิชาที่ว่าด้วยเร่ืองจ านวนและการค านวณ ซึ่งมักจะใช่ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ 
แทนจ านวนที่แท้จริงเลขคณิตจึงมีลักษณะเป็นตรรกศาสตร์แบบฉบับ (formal logic) ซึ่งเพลโต
ต้องการให้ผู้เรียนเลขคณิต สามารถนับ ก าหนดจ านวน และสามารถน ามาใช้ในการจัดกองทัพอีก
ด้วยนอกจากนี้เพลโตยังเชื่อว่าวิชาเลขคณิตนี้มีความส าคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิด
ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม เพลโตต้องการให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาดังกล่าวนี้จนเข้าใจธรรมชาติที่
แท้จริงของจ านวน เพราะท่านเชื่อว่าเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และสนใจสิ่งที่เป็น
นามธรรมมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยใหผู้้เรียนรูจ้ักคิดดว้ยเหตุผลมากกว่าการใช้ประสาทสัมผัสอย่างเดียว    
วิชาต่อไปที่เพลโตได้ก าหนดในหลักสูตรก็คือวิชาเรขาคณิตที่ว่าด้วยเร่ืองของพื้นที่และวิชาที่สาม 
คือวิชาเรขาคณิตที่ว่าดว้ยเร่ืองรูปทรงซึ่งเปน็วิชาที่จะช่วยใหผู้้ศึกษาได้เกิดปญัญา ดังนี ้

                                                   
๑๐สมบูรณ์ พรรณนาภพ, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๘.  



๔๕ 
 

การศึกษาวิชาเรขาคณิตที่ว่าด้วยเร่ืองของพื้นที่ มีประโยชน์ในเร่ืองการสงครามซึ่งจะช่วย 
แม่ทัพในการจัดตั้งค่าย จัดแถวกองทหาร หรือจัดทัพ อ่ืน ๆ ทั้งในการรบจริงหรือในการเดินสวน
สนาม แตก่ารศึกษาวิชาเหล่านี้ มากขึ้นและสูงขึ้นจะช่วยใหเ้ขา้ใจแบบความดียิ่งขึ้น เพราะเรขาคณิต
เปน็ความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่คงสภาวะอยู่เปน็นิรันดร ฉะนั้น เรขาคณิตก็ย่อมน าวิญญาณไปสู่ความจริง 
และจะท าให้เกิดทัศนคติทางปรัชญาขึ้นกับจิต ช่วยยกระดับของวิญญาณไปสู่ทางที่สูงขึ้นส่วนอีก
วิชาคือวิชาเรขาคณิต ที่เกี่ยวกับเร่ืองรูปทรงแท้  ๆ ซึ่งเป็นวิชาที่ชาวกรีกเราไม่นิยมเท่าศึกษากัน 
เนื่องจากเป็นวิชาที่ยาก และต้องมีผู้น าทางในการศึกษาอย่างไม่ท้อถอย ซึ่งผู้น าในทางนี้ก็หายาก
หากรัฐเรายกย่องและก าหนดให้ศึกษาวิชาเหล่านี้แล้วผู้ที่ศึกษาอย่างจริงจังจะท าให้ได้ความจริงหรือ
สัจธรรม 

วิชาเรขาคณิตที่ว่าด้วยเร่ืองพื้นที่เป็นคณิตศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่ได้พัฒนามาจากการน า   เลข
คณิตมาใช้ในการวัดเส้นและมุมช่วยในการค านวณหาพื้นที่ต่าง ๆ เรขาคณิตสาขานี้จึงมีประโยชน์
ทางด้านภูมิศาสตร์ช่วยในการแบง่เขตแดนและค านวณระยะทางจากมุมหนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่ง ซึ่งเพล
โตเชื่อว่าวิชานี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นปฏิบัติการได้ทั้งยามสงครามและยามสงบเช่น
น ามาใช้ในการจัดแถวกองทหาร วางแผนในการสร้างค่ายพัก หรือการเดินสวนสนาม   เป็นต้น ทั้ง
ยังช่วยในการฝกึการใช้ความคิดในการเรียนในวิชาอ่ืนและช่วยใหจ้ิตมุ่งเขา้สู่ความจริงและแบบแห่ง
ความดี เรขาคณิตอีกสาขาหนึ่งก็คือเรขาคณิตสาขาที่ว่าด้วยรูปทรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมรูปทรงต่าง ๆ สามารถค านวณหาพื้นที่ว่า มีความลึกความหนาเท่าใด      
หากพิจารณาเรขาคณิตทั้งสองสาขานี้ก็จะเห็นว่าเป็นเร่ืองของเทศะ (space) นั่นเอง เพลโตเชื่อว่า
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสามสาขาข้างตน้ นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่การทหารแล้ว เพลโตก็
เชื่อวา่ยังเปน็วิชาที่สามารถช่วยให้ผู้ศึกษามุ่งไปสู่ทางแห่งปรัชญาและความจริงแท้ท าให้ผู้ศึกษาได้
เกิดปญัญาน าวิญญาณไปสู่ความจริงได้ ตลอดจนชว่ยใหผู้้ศึกษาได้เขา้ใจแบบแห่งความดี 

วิชาต่อไปที่เพลโตก าหนดในหลักสูตรนั้นก็คือ วิชาดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาถึง 
สภาพความเป็นจริงของวัตถุบนท้องฟ้า ด้วยการใช่เหตุผลไม่ใช่การศึกษาเฉพาะปรากฏการณ์บน
ท้องฟ้าอย่างที่ศึกษากันโดยทั่วไป ผลงานเร่ือง The Republic (อุตมรัฐ) เล่มที่ ๗ กล่าวว่า แสงที่
ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า เนื่องจากมันทาบกับพื้นผิวที่เราสามารถมองเห็นได้เราจึงถือว่าเป็นวัตถุแต่เรา
ก็จะต้องรู้ว่าที่คิดอย่างนั้นห่างไกล ความจริงมากเพราะปริมาณความเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าเท่าใด 
รูปรา่งที่แท้จริงทั้งในแง่ที่สัมพันธ์กันจะเข้า ใจได้ด้วยเหตุผลและความคิดแต่ไม่ใช่ด้วยตา  
   แสดงว่า วิชาดาราศาสตร์ ที่เพลโตก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยความ
เคลื่อนไหว (dynamics) ของรูปทรง และจะศึกษาในแง่ของความสัมพันธ์หรือแรงดึงดูดระหว่าง
รูปทรงหรือดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า ว่าดาวแต่ละดวงนั้นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 



๔๖ 
 
และจะศึกษาถึงเร่ืองความสัมพันธ์ดึงดูดระหว่างกลางวันกับกลางคืน ระหว่างวันและคืน กับเดือน 
หรือระหว่างเดือนกับปีว่าสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรตลอดจนจะต้องศึกษาถึง เร่ืองของ
สัดส่วนของวันและคืน     

ดาราศาสตร์ที่เพลโตก าหนดให้ศึกษาดังกล่าวจึงไม่ใช่การศึกษาสิ่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ที่
เป็นวัตถุ และสามารถเห็นด้วยตาเท่านั้น แต่วัตถุที่มีรูปร่าง และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาดังกล่าว 
สามารถศึกษาได้ด้วยการพิจารณาด้วยเหตุผล การศึกษาในลักษณะนี้เพลโตเชื่อว่าจะท าให้วิญญาณ
ของผู้ศึกษามองสูงขึ้นไป เพราะเป็นการศึกษาด้วยปัญญาหรือเหตุผลไม่ใช่ศึกษาด้วยผัสสะเท่านั้น 
ฉะนั้น  การศึกษาดาราศาสตร์ โดยการดูวัตถุเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่สิ่งที่เพลโตต้องการแต่การศึกษา
ดาราศาสตร์ตามหลักสูตรของเพลโตนั้น จะต้องให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจปัญหาทางดาราศาสตร์โดย การ
พิจารณาด้วยเหตุผลโดยอาศัยวิชาคณิตศาสตร์เป็นอุปกรณ์หากเราพิจารณาวิชาดาราศาสตร์นี้น ามา
เปรียบกับสาขาวิชาในปัจจุบันก็จัดอยู่ใน วิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
วัตถุซึ่งตกอยู่ในอาการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับเร่ืองของปริมาณทางความ
ยาว (length) มวล (mass) และเวลา (time) การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในทัศนะของเพลโตไม่เพียงแต่
เป็นการศึกษาในลักษณะที่ให้ความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพเท่านั้นแต่จุดประสงค์
หลักของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ คือ การฝึกความคิดในลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่าซึ่งเป็น 
พื้นฐานใหเ้กิดการพัฒนาองค์ความรูส้าขาฟิสิกส์ในกาลต่อมา๑๑ 

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนของเพลโต จะก าหนดให้ศึกษาคณิตศาสตร์และ        
ดาราศาสตร์แล้วก็ยังมีวิชาวิทยาศาสตร์ดนตรี (harmonics) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความกลมกลืนมี
ดุลยภาพ และเป็นเอกภาพของเสียง  

โสเครติสกล่าวว่า ที่เราจะซักถามกันเร่ืองของความกลมกลืน วิธีการของเขาจะเทียบได้กับ
วิธีการของนักดาราศาสตร์ เพราะจ านวนที่เขาค้นหากันนั้นอยู่ในเสียงที่ได้ยินแต่เขาไม่ได้ไปถึงขั้น
สรุปปัญหาและพิจารณาว่า จ านวนไหนที่จะเข้ากันได้จ านวนไหนที่จะเข้ากันไม่ได้ ส่วนโกลคอน
กล่าวว่า นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนือความรู้ของมนุษย์โสเครติสตอบว่าแต่ก็มีประโยชน์ต่อการแสวงหา
ความงามและความดีข้าพเจ้าเชื่อว่าการศึกษาเร่ืองเหล่านี้หากเจริญไปจนถึงขั้นเห็นความสัมพันธ์ 
และสามารถจะอ้างถึง ความสัมพันธ์กันได้แล้วการศึกษาเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจังจะช่วยให้เราไป
ถึงจุดหมายที่ต้องการ เพลโตเชื่อ ว่าวิชาวิทยาศาสตร์ดนตรีนี้ เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ผู้ปกครองจ าเป็นต้อง

                                                   
๑๑Patil, S.H. A Textbook of Political Thought, (New Delhi : Vikas Publishing house, 1984), p. 8. 
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ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้ศึกษาได้เห็นความเป็นเอกภาพของเสียงที่ประสานกันได้
อย่าง กลมกลืนและสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่ว่าดว้ยความสอดคล้องกันของตัวเลข๑๒  

ผู้ศึกษาวิชานี้ได้ใช้ความคิด หรือปัญญาในการฟังเสียงดนตรีต่าง ๆ มิใช่การฟังดนตรีเพียง
เพื่อความไพเราะเสนาะโสตเท้านั้น แต่ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจถึงความกลมกลืนของสัด ส่วนดนตรีที่
สามารถวัดค่าได้ ซึ่งเพลโตเชื่อว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความกลมกลืนหรือเอกภาพ ตามทัศนะ
ของพวกไพธากอรัส ที่จะช่วยให้ผู้เรียนไม่ตัดสินดนตรีเพียงแค่หูฟังเท่านั้น แต่การตัดสินดนตรีนั้น 
จะต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาถึง ปัญหาเกี่ยวกับความกลมกลืนซึ่งมีประโยชน์ต่อการแสวงหา
ความงามและความดีของผูป้กครอง๑๓ 

รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์  
หรือวิชาวิทยาศาสตร์ดนตรีเพลโตเชื่อว่าคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้ศึกษามีโอกาสเข้าถึงความจริงสูง 
สุด (Form) ได้ แต่ก็ไม่ใช้วิชาที่จะท าให้ผู้ศึกษานั้นเข้าใจความจริงสูงสุดได้ในทันทีทันใด เพราะ
คณิตศาสตร์ก็ดี ดาราศาสตร์ก็ดี และวิทยาศาสตร์ดนตรีก็ดียังคงสัมพันธ์อยู่กับผัสสะยังไม่สามารถ
ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเพียงอย่างเดียว ในการคิดหาค าตอบ แสดงว่าวิชาเลขคณิตก็ดี เรขาคณิตก็ดี 
ดาราศาสตร์ก็ดี และวิทยาศาสตร์ดนตรีก็ดี เหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาศัยรูปสัญลักษณ์หรือวัตถุในการ
แสวงหาค าตอบแต่รูปทรงสามเหลี่ยมหรือสีเหลี่ยมรูปทรงเหล่านี้ไม่ใช่รูปที่สมบูรณ์ แต่รูปทรง
เหล่านี้ล้วนเลียนแบบมาจากโลกแห่งแบบ ซึ่งเพลโตไม่ถือว่าเป็นการใช้ความคิดแท้ ๆโดยไม่อาศัย
ภาพแต่นักปรัชญาเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่โลกแห่งแบบไปค้นพบสิ่งสัมบูรณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นคน 
สัตว์สิ่งของวงกลม วงรีเส้นตรงก็ตาม ตลอดจนสามารถค้นพบแบบแห่งความดีด้วยการใช้เหตุผล
หรือความคิดล้วน ๆ ในประเด็นนี้ รัสเซล เบอร์ทรันด์กล่าวว่าความแน่นอนทางคณิตศาสตร์เป็น
ความแน่นอนทางตรรกที่ประณีตเป็นนามธรรม ซึ่งความแน่นอนนี้ จะสูญหายไปเมื่อเราได้เอา
เหตุผลทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับโลกความเป็นจริง เพลโตเชื่อว่ามีโลกแห่งแบบซึ่งเป็น
สรวงสวรรค์ของ นักคณิตศาสตร์ ณ ที่นีทุ้ก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างในหนังสือต าราเรขาคณิตเมื่อ
ขึ้นสวรรค์แล้ว (เพลโต สมมุติว่านักปรัชญาเท่านั้นจึงจะขึ้นสวรรค์ได้) เขาจะได้รับความบันเทิง 
ด้วยการพบเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งไม่เห็นโลก คือเส้นตรงที่สมบูรณ์ วงกลมที่สมบูรณ์นัก

                                                   
๑๒Conford, F.M. The Republic of Plato, 6th ed. (London : Oxford University Press, 1955), p. 243. 
๑๓Plato, The Repubic อุตมรัฐ, แปลโดยปรีชา ช้างขวัญยืน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หน้า ๑๗. 



๔๘ 
 
ปรัชญาจะทราบอย่างแจ่มแจ้งว่า คณิตศาสตร์นั้น แม้จะไม่สามารถประยุกต์ใช้เข้ากันได้กับโลก
สามัญแต่ก็ยังเป็นการมองโลกที่ดีกว่า ซึ่งผู้ที่ฉลาดจะได้มาจากโลกนี้ และจะกลับไปสู่โลกนี้๑๔ 

ฉะนั้น เพลโต จึงได้ก าหนดหลักสูตรให้ผู้ที่สามารถสอบผ่านการศึกษาในระยะที่สองมา
เรียนในระยะที่สามนี้ ได้ศึกษาวิชาวิภาษวิธี (dialectic) หรือตรรกศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่จะ
เข้าถึงความรูเ้กี่ยวกับความจริง และความดีสูงสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยผัสสะ โกลคอน ลองบอกมาซิ
ว่าสมรรถภาพทางวิภาษวิธีนี้ คืออะไรจัดอยู่จ าพวกไหน มีแนวทางอย่างไร เพราะวิชานี้เท่านั้นที่ดู 
เหมือนวา่จะพาเราไปสู่ที่ที่เราอาจเรียกได้ว่า เปน็การยืนอยู่บนถนนแล้วไปถึงจุดหมายปลายทาง  

โสเครติส ถามโกลคอน ว่าข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นว่าไม่เฉพาะแต่ภาพ หรือสัญลักษณ์
ของสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเท่านั้น แต่จะให้เห็นถึงตัวความจริงที่ ปรากฏให้แก่ข้าพเจ้าแม่ข้าพเจ้าจะ
ไม่สามารถยืนยันว่าถูกหรือผิดก็ตามแต่เร่ืองเชน่นี้มิใช่หรือที่ เราต้องพิจารณากันใช่หรือไม 

โกลคอนตอบว่า ใช่ โสเครติสเราจะไม่พูดหรือว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากอ านาจแห่งวิภาษวิธี 
เท่านั้นที่สามารถท าให้สิ่งนี้ ปรากฏมาได้และจะเห็นได้โดยอาศัยประสบการณ์ที่เราได้พูดกัน
มาแล้วเท่านั้น และไม่มี ใครจะโต้แย้งเราได้ว่าไม่มีวิธีคิดอ่ืน ที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีระบบ
ตามความเปน็จริงของสิ่งเหล่านั้น ศิลปะอ่ืนๆศึกษาตัณหาและความเห็นของมนุษย์ ส่วนวิชาอ่ืนนั้น
ก็เกี่ยวข้องกับความจริงอยู่บางชนิดเท่านั้น ได้แก่วิชาเรขาคณิตและวิชาที่อยู่ในพวกเดียวกัน ซึ่งเป็น
ความฝันเกี่ยวกับสัตวิชาเหล่านี้ ไม่อาจจะเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนเหมือนตอนตื่น การศึกษาวิภาษ
วิธีเท่านั้นที่จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าถึงความจริงและความดีสูงสุด (สัจธรรมและจริยธรรม) ได้ทั้งนี้
เพราะวิภาษวิธี เป็นวิชาที่อยู่เหนือผัสสะ ไม่อาศัยประสาทสัมผัสในการเข้าสู่ความจริงแท้ และ
น าไปสู่แม่แบบแห่งความดี  (Idea of the good) ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ระดับเหตุผลเท่านั้น ที่จะท า
ให้ผู้ศึกษาบรรลุถึงความรู้ที่สมบูรณ์ของความจริงและโลกแห่ง แบบ (world of form) ได้โดยใช้
วิธีการทางตรรกศาสตร์ (logic) นั่นก็คือการสนทนาโต้ตอบกัน ซึ่งเพลโตเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 
ในการแสวงหาความรู้ เพราะการสนทนาโต้ตอบเป็นการรวมมือกันระหว่างคู่สนทนาในการหา
ความกระจางในปัญหาตา่ง ๆ และสามารถเข้าใจด้วยเหตุผลแท้ ๆ เพลโตเชื่อวา่  อ านาจแห่งวิภาษวิธี
นี้เป็นวิธีเดียวที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่โลกแห่งแบบ และแบบแห่งความดีได้โดยไม่ต้องใช่ภาพ 
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเข้าสู่โลกที่แท้จริง อ านาจแห่งวิภาษวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมสนทนามี
จิตใจวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลไม่ติดอยู่กับประสาทสัมผัสใด ๆ ทั้งสิ้น การศึกษาวิภาษวิธีจึงเป็น
วิชาที่ท าให้ผู้ศึกษาได้ใช้ความคิด ในลักษณะนามธรรมผู้ที่มีจิตวิพากย์อย่างมีเหตุผล ช่วยให้ผู้นั้นได้

                                                   
๑๔รัสเซล เบอร์ทรันด์, ศิลปะแห่งการคิด, แปลจาก The Art of Philosophizing โดยวิจิตร  

เกิดวิสิษฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิชาการ, ๒๕๒๓), หน้า ๑๔๒.   



๔๙ 
 
ค้นพบความจริงและแบบ แห่งความดีสูงสุดด้วยปัญญา ผู้ที่ยึดมั่นในเหตุผลและความดีเป็นผู้ที่เพล
โตเชื่อว่าเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ปกครองรัฐหรือที่เพลโต เรียกว่าราชาปราชญ์ หลักสูตรที่เพลโต
เสนอในการเสริมสร้างพลเมืองให้แก่อุตมรัฐ มีโครงสร้างหลักสูตรของส านักอาคาเดมีตามทัศนะ
ของเขา ดังนี ้

ตอนต้น หรือชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี เรียนรายวิชาดนตรี วรรณคดี, เพลง 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น และกายบริหาร 

ตอนกลางหรือชั้นมัธยมอายุ คณิตศาสตร์ อายุ ๒๐-๓๔ ปี เลขคณิต, เรขาคณิต, เรขาคณิต
รูปทรงดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์ดนตรี 

ตอนปลายหรืออุดมศึกษา อายุ ๓๐-๓๕  ปี วิภาษวิธี 
ฝึกงาน อายุ ๓๕ – ๕๐ ปี ฝึกบัญชาการกองทัพ, การปกครองและอื่น ๆ 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนข้างต้น เป็นการจัดหลักสูตรระยะยาว เพลโตไม่ได้แบ่ง   

อย่างเดน่ชัดวา่เปน็การศึกษาระดับประถม มัธยมหรืออุดมศึกษา แต่ระบุเพียงช่วงอายุเท่านั้นว่าควร
จะศึกษาวิชาอะไร     

ในอุตมรัฐ ทุกคนในรัฐจะได้รับการศึกษาตอนต้นโดยเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย แต่ผู้ที่
สามารถจะศึกษาต้อในระยะกลางนั้นได้แก่ผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ ก็จะออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคล
กลุ่มคนเหล่านี้เพลโตจัดให้อยู่ในชนชั้นผู้ผลิตที่ท าหน้าที่ให้บริการและผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ 
การศึกษาในระยะแรกนี้ จะท าให้พวกเขาเป็นผู้ที่มีความอดทน รู้จักประมาณตนส่วนผู้ที่สามารถ
ผ่านการทดสอบก็ไปศึกษาต่อในระยะที่สอง ซึ่งจะฝึกให้รู้จักใช่ความคิดหรือเหตุผลมากขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ความกลมกลืนของดนตรีศึกษาในลักษณะที่เป็นนามธรรมมาก
ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาในระยะที่สาม ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามที่
เพลโตไดก้ าหนดไว้เทา่นั้นที่สามารถจะผ่านเข้าไปศึกษาวิชาวิภาษวิธี หรือตรรกศาสตร์ ส่วนผู้ที่ไม่
ผ่านการทดสอบดังกล่าว ก็จะออกไปเปน็ทหารหรือผู้ชว่ยของราชาปราชญ์ ซึ่งจัดอยู่ในชนชั้นทหาร
ซึ่งเป็นผู้มีความอดทน และความกล้าหาญส่วนผู้ที่สามารถผ่านเข้าไปศึกษา ในระยะสุดท้าย ซึ่งจะ
ศึกษาวิชาวิภาษวิธี ที่เพลโตเชื่อว่าเป็นวิชาที่ท าให้เข้าสู่โลกแห่งแบบได้ เมื่อจบการศึกษาวิภาษวิธีก็
จะไปฝึก งานปกครองหรือบัญชาการทหารหรืออ่ืน ๆ อีก ๑๕ ปีเพื่อดูว่ายังเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในปรัชญา
หรือวิภาษวิธีหรือไม่จนกระทั่งอายุ ๕๐  ปี เพลโตเชื่อว่าหากเขายังยึดมั่นอยู่ในปรัชญาหรือวิภาษวิธี 
ก็พร้อมที่จะมาเป็นผู้ปกครองรัฐต่อไป บุคคลเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในชนชั้นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มี



๕๐ 
 
ความอดทน ความกล้าหาญ ปัญญา และมีความยุติธรรม การเรียนการสอน เป็นกระบวนการของ
ความพยายาม ที่จะช่วยเหลือหรือสร้าง หรือชักจูงผู้เรียนไปสู่เปา้หมายบางประการ๑๕   

วิธีสอนก็เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งส่วนหน่ึงของการศึกษาเป็น กระบวนการ (process) ในการ
ให้การศึกษา ซึ่งผู้สอนจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อจะให้เรียนรู้ได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงถือว่าวิธีการสอนมี
ความหมายและมีความส าคัญอย่างยิ่งตอ่ผูเ้รียนและผู้ที่ได้จัดและด าเนินการในการสอน๑๖ 

  การเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา เป็นกระบวนการที่
องค์ประกอบหลัก (หลักสูตร ผู้ เรียน ผู้สอน) เป็นฝ่ายด าเนินการ ซึ่งจุดมุ่งหมายของกระบวนการ

เรียนการสอน ก็คือการสร้างคนให้เปน็คนที่สมบูรณ ์(the making of persons)๑๗  
ในอุตมรัฐคนที่สมบูรณ์ก็คือ ราชาปราชญ์ ซึ่งเป็นคนที่พึ่งประสงค์ในทัศนะของเพลโต 

ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด จึงเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างและค้นหาคนที่จะ มาเป็น
ราชาปราชญ ์ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงคุณสมบัติของราชาปราชญ์มาแล้ว 

กระบวนการเรียนการสอน ที่ปรากฏในผลงานของเพลโตเร่ืองอุตมรัฐ (The Republic) 
ประกอบไปด้วยการเรียนการสอน ที่เน้นการใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่การฟัง       
การจดจ า จากการบรรยายของครู การอ่านหนังสือ การค้นคว้าจากต าราและเอกสารทางวิชาการ      
ต่าง ๆ ดังเช่นในระยะแรกของการศึกษา ที่เพลโตได้ก าหนดให้ศึกษากายบริหารและดนตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาดนตรีนี้จะประกอบไปด้วยวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และดนตรี เป็นต้น 
เพลโตมุง่ที่จะควบคุมเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเข้มงวดดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงรายละเอียด
มาแล้วในบทที่ผ่านมา ส่วนกระบวนการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวนี้ เพลโตต้องการให้มีการ
เรียนการสอนในลักษณะการบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟงัและจดจ าเนื้อหาต่าง ๆ ในรายวิชาดังกล่าว 
ตลอดจนได ้ซึมซับเร่ืองราวที่ดีที่ได้เรียนมาในแต่ละวิชา ในประเด็นการเรียนการสอนในระยะแรก
นี้ เพลโตไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดมากนัก แต่เพลโตมุ่งเน้นถึงประเด็นเนื้อหาที่จะน ามาสอนมาก 
กว่าวิธีการสอน ซึ่งเพลโตเพียงแค่ต้องการให้เด็ก ๆ ได้ฟังเร่ืองราวความกล้าหาญ ความกตัญญ ู
ความดีของวีรบุรุษและเทพเจ้าต่าง ๆ ท่านเข้าใจใช่ไหมว่าเราเร่ิมต้นด้วยการเล่านิทานให้เด็กได้ฟัง 

                                                   
๑๕ธีรพงศ์ แก่นอินท์, ระบบการเรียนการสอนและนวัตกรรม, (ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๙), หน้า ๓.   
๑๖สุมานิน รุ่งเรืองธรรม, กลวิธีสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ม.ป.ป.), หน้า ๒.  
๑๗ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๒๘. 



๕๑ 
 
เราจะสอนนิทานแก่เด็ก ก่อนสอนกายบริหาร และต้องเร่ิมต้นด้วยการควบคุมผู้เขียน เสียก่อน 
เพราะความเห็นอะไรก็ตามที่เข้ามาในใจเด็กในระยะนี้ เป็นสิ่งที่ลบล้างได้ยาก เราจึงควรให้เร่ืองที่
เขาได้ฟัง ตอนแรก ๆ เป็นเร่ืองที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนคุณธรรมแก่เขาแสดงว่าการเรียนการสอนใน
แบบการบรรยายหรือการจดจ า จากสิ่งที่ครูได้สอนนักเรียนไปนั้น เป็นไปเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรมแก่เด็กโดยการได้เลียนแบบสิ่งที่ดีจากบรรพบุรุษ วีรบุรุษหรือเทพเจ้าตลอดจนปลูกฝัง
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และค าสอนของผู้ใหญ่ ฉะนั้น  การเรียนการสอน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ เน้นการศึกษาผลงานหรือศิลปกรรมที่ส าคัญ และฝึกให้ผู้เรียนได้จดจ า ลอก
และเลียนแบบแต่สิ่งที่ดี ของบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าต่าง ๆ การจดจ าจากการบรรยายของครูผู้สอน 
การอ่านหนังสือหรือค้นคว้าจากต าราเรียนและ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่าตาม
ทัศนะของเพลโต ห้องเรียนกับห้องสมุด จึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้
เพราะห้องเรียนจะเป็นแหล่งกลางที่ครูใช้ท ากิจกรรมการเรียนการสอน ในการอธิบายถ่ายทอด
ความรูใ้ห้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ชัดเจน และท าให้การใช้สัญลักษณ์เป็นเร่ืองมีชีวิตชีวา 
บรรยากาศของห้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับการ ใช้สัญลักษณ์ในรูปของการบรรยาย การซักถามการ
ท่องจ า การแสดงออกของนักเรียนเป็นทั้งผู้ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนห้องสมุดซึ่งเป็น แหล่งรวม
ของสัญลักษณ์ในรูปของหนังสือ ต าราและเป็นที่ด าเนินกิจกรรมการใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมจาก 
ห้องเรียน เพื่อขยายองค์ความรูใ้ห้กว้างขวางยิ่งขึ้น๑๘ 

อย่างไรก็ตาม  การเรียนการสอนทั้งหมด ไม่ควรสอนในลักษณะการบังคับ เพลโตเห็น
ความส าคัญในการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (learner - centered study) การที่เด็กจะพัฒนา
คุณภาพของความคิด และจิตใจได้นั้น ความเป็นอิสระในการเรียนของเด็ก จะช่วยให้เด็กเกิดการ
พัฒนามากกว่าการบังคับ ตลอดจนการเฝ้า สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กอย่างอิสระ และ
การคลุกคลีหรือเล่นกับเด็ก  ท าให้ผู้สอนเองได้เห็นตัวตนและความสามารถที่แท้จริงของเด็กว่าใคร
มีความสามารถพิเศษหรือ ความถนัดทางใดบ้าง เพื่อจะได้จัดแบง่หนา้ที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
แห่งรัฐได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยาย การค้นคว้าจากต าราและเอกสาร
วิชาการแล้ว เพลโตเห็นวา่การเรียนการสอนที่ส าคัญ ที่ชว่ยใหผู้้เรียนไดศ้ึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ขั้น
สูงอันได้แก่เลขคณิต เรขาคณิต วิชาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดนตรีนั้น ควรศึกษาด้วยเหตุผล
และความคิด โดยการศึกษาด้วยวิธีการตั้งปัญหาหรือตั้งสมมุติฐาน และพยายามหาข้อสรุปปัญหา 

                                                   
๑๘สุวิน ทองปั้น, ปรัชญาการศึกษา, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

๒๕๕๔), หน้า ๔๒. 



๕๒ 
 
ดังกล่าว ส่วนการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเขา้ถึงความจริงสูงสุดได้นั้นก็คือ การเรียนการสอนใน
ลักษณะการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือการวิภาษวิธี (dialectic) มีลักษณะเป็น
แบบปุจฉา-วิสัชนา หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ว่า วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน (inquiry process) 
ชนิดที่ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันถาม (combined inquiry) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่ต้องใช้
สมองฝกึใหผู้้เรียนได้คิดสังเกตหาเหตุผลและมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และเป็นวิธีที่เพลโตเห็นว่า ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด สติ ปัญญาอย่างมีเหตุผลในการ    
แก้ไขปัญหาหรือแสวงหาความรู้ที่แท้จริง ซึ่งอยู่เหนือความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัสทั้งห้าคือ หู 
ตา จมูก ลิ้น และกาย เพราะฉะนั้น  กระบวนการเรียนการสอน ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ต้องเป็น 
กระบวนการเรียนการสอน ที่ทั้งผู้ เรียนและผู้สอนได้ให้ความร่วมมือกันในการแสวงหาความรู้    
นั้น ๆ ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ เพลโตเห็นว่าควรใช้ ในช่วงอายุที่เหมาะสม  

การเรียนการสอนในลักษณะการสนทนาโต้ตอบกันนี้จะไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนทุก
ระดับการศึกษา แต่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษากับระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 
ทั้งนี้เพราะเพลโตเห็นว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็น การโต้แย้งกันด้วยเหตุผล มากกว่าการ
โตแ้ย้งเพื่อเอาชนะกัน หากปล่อยให้ผู้เรียนในทุกระดับ การศึกษาทุกคน ได้เรียนในลักษณะดังกล่าว
นี้แล้ว เพลโตเชื่อว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ทั้งนี้ เพราะผู้  เรียนบางคนไม่ได้มีจิตในการ
วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผล ผู้เรียนกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เชื่อผู้อ่ืนโดยขาดการไตร่ตรองไม่
มั่นใจในตนเอง หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ ก้าวร้าวโตเ้ถียงไป ข้าง ๆ คู ๆ ไม่มีหลักการและเหตุผล 
แต่ในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้เรียนได้ผ่านการคัดเลือกหรือการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว ตลอดจนมี
วุฒิภาวะที่เพียงพอแล้ว การเรียนการสอนในลักษณะนี้ทั้งผู้ เรียน และผู้สอนจะร่วมมือกันในการ
แสวงหาความรูใ้นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยมีเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเอง 

เนื่องจากความรู้ไม่ใช่วัตถุที่หยิบยื่นให้กันได้ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้ศึกษาเอง ดังนั้น 
วิธีสอนที่ถูกต้อง คือ วิธีกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองวิธีนั้นคือท า
ให้ตระหนักถึงความ เขลา หรือความไม่รู้ของตนเอง เพราะการส านึกในความเขลาย่อมกระตุ้นให้
เกิดความต้องการที่จะ แสวงหาความรู้ เพลโตเชื่อว่าทุกคนโดยธรรมชาติ มีความปรารถนาที่จะมี
ความรู้เร่ืองคุณธรรม แต่บางคนอาจจะไม่ตระหนักถึงความต้องการนี้ก็ได้ หรือบางคนอาจจะไม่มี
ความต้องการนี้รุนแรง หากครูช่วยให้ลูกศิษย์รู้ว่าตนเองไม่มีความรู้ ลูกศิษย์ก็จะแสวงหาความรู้ 
และความรู้ที่แสวงหานี้ อาจจะมีระดับแตกต่างกันไป แล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้  
ความสัมพันธ์ระหว่างครู กับ ลูกศิษย์  จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ ผู้สอนกับผู้ เรียน แต่เป็น
ความสัมพันธ์ที่ทั้งครูและนักเรียน ร่วมมือกันแสวงหาความรู้ เพลโตกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า  
เป็นความสัมพันธ์แบบหมอต าแย กับ หญิงที่ก าลังจะคลอดบุตร ครูเหมือนกับหมอต าแย คือไม่ได้



๕๓ 
 
ให้อะไรที่เป็นของตนเองแก่นักเรียนได้แต่ช่วยให้นักเรียนแสดงความคิดที่มีอยู่ในตนเองออกมา 
หมอต าแยช่วยให้คลอดลูกได้โดยง่ายขึ้น ด้วยการบีบนวดหรือใช้ยา ในท านองเดียวกันครูก็ช่วยให้
นักเรียนพบความรูด้้วยการต้ังค าถาม ที่ช่วยใหน้ักเรียนรูว่่าตนเองไม่รู้ เมื่อนักเรียนอยู่ในสภาพเช่นนี้
แล้ว ครูก็ช่วยใหน้ักเรียนพบความรูด้้วยตนเอง ดว้ยการต้ังค าถามต่อไปอีก จะเห็นได้ว่าครูไม่ใช่ผู้ให้
ค าตอบแก่นักเรียน แต่ช่วยให้ค าตอบนั้นเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเอง แบบเดียวกับที่หมอต าแยไม่ได้
คลอดลูก แทนหญิงที่มีครรภ์ แต่ช่วยใหก้ารคลอดนั้นสะดวกขึ้น ครูผิดแผกจากหมอต าแยในข้อที่ว่า
งาน ของหมอต าแยสิ้นสุดลง เมื่อคนไข้คลอดบุตรออกมาแล้ว แต่งานของครูยังอยู่ต่อไป แม้ว่าลูก
ศิษย์จะค้นพบความรู้แล้ว ครูก็มีหน้าที่ทดสอบความรู้ ที่นักเรียนค้นพบว่าเป็นความรู้จริงหรือไม่ 
โดยการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อนักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่รู้ได้กระจ่าง และตอบค าวิจารณ์ได้ด้วย
เหตุผล ครูจึงจะพอใจเป็นอันสิ้นสุด   หน้าที่ไปคร้ังหนึ่ง ต่อจากนั้นครูและลูกศิษย์ก็จะเร่ิมต้น

แสวงหาความรูเ้ร่ืองใหม่ต่อไป๑๙ 
หลักสูตรที่เพลโตก าหนดขึ้นมานั้น เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาจิตของผู้เรียน ให้เป็น

คนที่มีคุณธรรมครบทุกประการดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าสู่โลกแห่งความจริงได้ และผู้ที่ยึดมั่น
ในความดีและความจริงเพลโตเชื่อว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ปกครอง และ   การสอบ
ประเมินผล ในแต่ละระดับนั้นท าให้รัฐมีความยุติธรรมเพราะพลเมืองแห่งรัฐได้ถูกก าหนดหน้าที่ใน
แต่ละชนชั้นได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและทุกฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้ว    

สรุป หลักสูตรการศึกษาของเพลโตมีลักษณะที่เน้นหรือให้ความส าคัญต่อการสร้างความ
สามัคคีเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐ อีกทั้งมุ่งปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างดุลย
ภาพทางด้านบุคลิกภาพและพลังจิต ตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญาหรือการ
พัฒนาสมรรถภาพทางด้านการใช้เหตุผล 
 ๓.๔.๒ องค์ประกอบด้านผู้สอน 

 อริสโตเติล เป็นศิษย์เอกของเพลโต เขาได้เข้าเรียนในส านักอาคาเดมีของเพลโต  เมื่ออายุ
ได้ ๑๗ ปี เขาได้ศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของเพลโตได้อย่าง ลึกซึ้ง ดังนั้น พื้นฐานปรัชญาของ
อริสโตเติล จึงได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากเพลโตผู้ เป็น อาจารย์ ปรัชญาของอริสโตเติลจึงมี
บางส่วนที่คล้ายคลึงกับทัศนะของเพลโต ถึงกระนั้น แนวคิดที่แสดงออกมาของอริสโตเติลก็มีหลาย
ส่วน ที่ขัดแย้งกับแนวคิดของเพลโต เนื่องจากอริสโตเติลได้พัฒนาแนวคิดของเพลโตจนกลายเป็น

                                                   
๑๙เบนจมิน โจวิทย์, เพลโตและปัญหาท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม , แปลโดย พินิจ รัตนกุล , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๕), หน้า ๖๕. 



๕๔ 
 
แนวคิดที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดไปในทางวิทยาศาสตร์ที่อริสโตเติลมีความ
ถนัด และเชี่ยวชาญ ซึ่งวางอยู่บนบรรทัดฐาน แห่งประสาทสัมผัสรวมทั้งการวางแบบแผนทาง
ตรรกศาสตร์ไว้ อย่างเป็นระบบอริสโตเติลจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาตรรกศาตร์ ซึ่งถือเป็น
เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับค้นคว้าหาความรู้ทุกชนิด เพราะฉะนั้น จึงถือกันว่าผู้ที่จะศึกษาวิชา
ปรัชญาควรได้ศึกษาวิชาตรรกศาสตร์ก่อน เพราะตรรกศาสตร์จะเป็น เคร่ืองมือและห้องทดลองของ
วิชาปรัชญา ทรรศนะของอริสโตเติล เป็นแนวคิดที่แหวกแนวออกไปจากปรัชญาของเพลโต ซึ่ง
หากจัดทัศนะของเพลโตว่า เป็นปรัชญาแบบทวินิยม ที่เน้นไปทางจิตนิยมหรือมโนคตินิยม 
(Idealism) ปรัชญาอริสโตเติล ก็จัดว่าเป็นปรัชญาแบบสัจนิยม (Realism) กล่าวคือ อริสโตเติลรับ
อิทธิพลทางความคิดเร่ืองแบบ (Form) มาจากเพลโต ผู้ซึ่งเชื่อว่าแบบเป็นภาวะหรือมโนคติซึ่ง แยก
ออกจากโลกแห่งประสาทสัมผัส (โลกของสิ่งเฉพาะ) อย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งเฉพาะต้องมีแบบที่ไม่
เปลี่ยนแปลงหรือเป็นสารัตถะ (Essence) ของสิ่งนั้น แต่อริสโตเติลมีความเห็นตรงข้ามกับเพลโตใน
แง่ของการแยกกันระหว่างโลก แห่งแบบและโลกแห่งประสาทสัมผัส เพราะเขาเชื่อว่า แบบไม่ได้
แยกออกจากสิ่งเฉพาะในโลกแห่ง ประสาทสัมผัส แต่แบบเปน็สิ่งที่อยู่ในสิ่งเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือโลกแห่งแบบและโลกแห่งประสาทสัมผัสไม่ได้อยู่แยกกันแต่แบบเป็นสารัตถะของสิ่ง เฉพาะ
เชน่เดียวกับแบบของมนุษย์ที่มีอยู่ในมนุษย์แต่ละคน สสารและแบบจึงเปน็สิ่งคู่กัน เพราะฉะนั้น ใน
ทรรศนะของอริสโตเติล แบบและสสาร (สิ่งเฉพาะ) ทั้งปวง จึงเป็นเหตุประการส าคัญเพียง ๒ อย่าง 
ที่ประกอบรวมกัน แบบเป็นตัวคุมสสาร เช่น เดียวกับจิตที่เป็นตัวควบคุมร่างกาย หรือพระเจ้าเป็นผู้
ทรงควบคุมโลกและจักรวาล๒๐   

แนวคิดดังกล่าวนี้ แสดงออกถึงความขัดแย้งต่อทฤษฎีแบบของเพลโต ซึ่งเกิดจากการที่
อริสโตเติล พยายามแก้ไขและพัฒนาแนวคิดของเพลโต  อริสโตเติลได้พบข้อบกพร่องของทฤษฎี
แบบในปรัชญาของเพลโต ดังต่อไปนี้๒๑ 

๑. ทฤษฎีแบบของเพลโตไม่สามารถอธิบายธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายได้อย่างน่าพอใจ 
เพราะ  

๑) แบบเป็นนามธรรม ไม่สามารถอธิบายสิ่งเฉพาะซึ่งเป็นรูปธรรมได้ 

                                                   
๒๐สุวัฒน ์จันทรจ านง, ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  

ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๕๐. 
๒๑พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ภูมิปัญญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๒๓. 



๕๕ 
 

๒) แบบเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะสามารถอธิบายสิ่งเฉพาะในโลกแห่งประสาทสัมผัสที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างไร 

๓) แบบน่าจะเป็นสิ่งที่เลียนแบบหรือถอดแบบมาจากสิ่งเฉพาะมากกว่า อีกนัย หนึ่งคือ สิ่ง
เฉพาะควรเปน็สิ่งที่ท าให้เกิดแบบ มิใช่แบบท าให้เกิดสิ่งเฉพาะ  

๒. ทฤษฎีแบบของเพลโตไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแบบกับสิ่งเฉพาะได้
อย่างน่าพอใจ ดังนี้ 

๑) เพลโตไม่ได้อธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบกับสิ่งเฉพาะ ว่ามีความ สัมพันธ์กัน
อย่างไร เมื่อมันถูกแยกออกจากกัน ไม่ว่าจะในลักษณะของการมีส่วนร่วมหรือการเลียน แบบ 
อริสโตเติลสรุปว่า การกล่าวว่าแบบเป็นแม่แบบ ให้สิ่งเฉพาะได้มีส่วนร่วมนั้น เป็นวาจาไร้สาระ
และเปน็อุปมาแบบกวีนิพนธ์  

๒) เมื่อมนุษย์แต่ละคนในโลกนี้ มีความสัมพันธ์กับแบบ  ย่อมหมายถึงการต้องมี แบบ
ของมนุษย์อีกแบบหนึ่งมาเป็น มนุษย์ที่สาม (Third man) เทียบเคียงเพื่อแสดง ว่ามนุษย์คนนี้กับ
มนุษย์คนที่สามมีส่วนร่วมกัน และต้องหามนุษย์ที่สี่ที่ห้าที่หกเร่ือยไปอย่างไม่รู้จบท าให้เกิดความ
ยุ่งยากสับสน ทฤษฎีแบบจึงไม่จ าเป็น เพราะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แบบกับสิ่ง
เฉพาะได้ อริสโตเติลสรุปว่าการที่เพลโตตั้งสมมุติฐานว่ามีโลกแห่งแบบเป็นเร่ืองไร้ประโยชน์
เพราะแบบตอ้ง ช่วยให้เรามีความรู้เร่ืองสิ่งเฉพาะการมีอยู่ของสิ่งเฉพาะ  

๓) หากแบบเป็นแก่นสารหรือสารัตถะของสิ่งเฉพาะควรจะต้องอยู่ในสิ่งเฉพาะมิใช่แยก
ออกจากกัน อริสโตเติลวิจารณ์ว่า เป็นไปไม่ได้ที่สารัตถะจะแยกอยู่ ต่างหากจากสิ่งเฉพาะที่มี
สารัตถะ แบบจะเป็นสารัตถะของสิ่งเฉพาะได้อย่างไรเมื่อมันอยู่แยกออกจากสิ่งเฉพาะ ข้อวิจารณ์
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหน่ึง ที่ท าให้อริสโตเติลสามารถพัฒนาแนวคิดของเพลโตให้เป็นปรัชญาของเขา
เอง อย่างไรก็ดี แม้มีข้อคิดเห็นหลายประการที่อริสโตเติล เห็นต่างไปจากเพลโต แต่ในเร่ืองของ
ความมีมากของจ านวนแบบ ที่สถิตอยู่ในสิ่งเฉพาะ เป็นสารัตถะของสิ่งนั้น ๆ อริสโตเติลมีความเห็น
ที่ตรงกับเพลโต อีกทั้งวิถีทางที่จะน าไปสู่การรู้แบบ อริสโตเติลก็เชื่อตรงกับเพลโตว่า คนเรา
สามารถรู้สิ่งเฉพาะด้วยประสาทสัมผัส และสามารถรู้แบบได้ด้วยปัญญาหรือเหตุผล ทัศนะของ
อริสโตเติลดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความ อุตสาหะ เพียรพยายามใน
การเรียนรูแ้ละฝึกฝนสติปัญญา รวมถึงการมองหาจุดบกพร่องของทฤษฎี ที่ตนได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ที่ตนมีก้าวไปสู่ความรู้ใหม่ที่มิใช่แต่เพียงการฟังอาจารย์สั่งสอนแล้วรับเชื่อเพื่อปฏิบัติตาม
อริสโตเติลไม่เพียงมอบความรู้ใหม่และทฤษฎีที่แตกต่างจากผู้เป็นอาจารย์ได้แก่ปรัชญา แต่เขายัง
แสดงให้เห็นถึงผู้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้เรียนหรือศิษย์ที่ดีในการเรียนรู้ ซึ่งได้แฝงอยู่ในตัวของ
เขาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ในการเรียนในส านักอาคาเดมีของเพลโต ถึงแม้ว่าปรัชญาของอริสโตเติล 



๕๖ 
 
จะมีอิทธิพลทางความคิดของเพลโตเป็นรากฐาน  แต่การพัฒนาทางความคิด ของอริสโตเติลก็มิได้
หยุดเพียงการฟังจากอาจารย์ ดังปรากฏอยู่ เป็นประการหนึ่งในกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าใช้ตรัสสั่ง
สอนวา่ อย่าเชื่อเพราะฟังจากอาจารย์ ดังนั้นปรัชญาของอริสโตเติลจึงประกอบไปด้วยข้อโต้แย้งข้อ
วิจารณ ์และทัศนะที่สนับสนุนแนวคิดที่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกับทัศนะในเร่ืองทางสายกลางอันมี
เหตุผลเปน็ตัวก าหนดความเชื่อ และเป็นทางที่จะน าไปสู่คุณธรรม ตามทัศนะของอริสโตเติล    

อริสโตเติล ซึ่งเป็นศิษย์ของเพลโต จึงสามารถโดดเด่นขึ้นมาเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยกย่อง อีกทั้งอริสโตเติลยังได้ตั้งส านักเรียนที่คล้ายกับอาคาเดมี ของเพลโตขึ้น ชื่อว่า ไล
เซียม (Lyceum) เพื่อท าการสอนปรัชญาและวิทยาการอ่ืน ๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ซึ่งเขามีความถนัด
เป็นพิเศษอีกด้วย และด้วยความสามารถ และการฝึกฝนพัฒนาสติปัญญาจากความรู้ที่ได้รับการสั่ง
สอนจากเพลโต อริสโตเติลจึงเปรียบเสมือนศิษย์เอกของเพลโต ซึ่งแม้แต่เพลโตก็ยังเคยกล่าวตลก ๆ 
ว่าอาคาเดมีของเขามี ๒ ส่วน คือส่วนร่างกาย เป็นของนักศึกษาทั้งหลาย แต่สมองเป็นของ
อริสโตเติล   

๓.๔.๓ องค์ประกอบด้านสถานที่  
อาคาเดมี (Academy) เป็นสถานศึกษาหรือส านักเรียนที่เพลโตได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้

การศึกษาแก่เยาวชนกรีก ที่สนใจใฝ่หาความรู้ โดยไม่คิดค่าเล่าเรียน  อาคาเดมีตั้งขึ้นในบริเวณ 
สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในนครรัฐเอเธนส์ เพลโตเป็ดสอนคร้ังแรกในปี ๓๘๗ ก่อนคริสตศักราช  
จนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี ๓๔๗ ก่อนคริสตศักราช  รวมเวลาที่ เพลโตได้ เผยแพร่ความรู้และ
ประกาศค าสอนของโสเครติสเป็นเวลา ๔๐ ปี ตลอดเวลาที่เพลโตสอนอยู่ที่นี้ ท่านเป็นทั้งครูผู้สอน
และเป็นอธิการบดีหรือหัวหน้าสถานศึกษาแห่งนี้มาตลอดและถึงแม้ว่าเพลโตจะถึงแก่กรรมไปแล้ว 
แต่ส านักอาคาเดมี ก็ยังคงด าเนินกิจการเร่ือยมาจนถึง ค.ศ. ๕๒๙ เปน็เวลารวม ๙๑๖ ป ีส านักนี้ถูกสั่ง
ปิด แต่ว่าชื่อเสียงของเพลโตยังกระจายไปทั่วโลก ลูกศิษย์ของเพลโตหลายคนได้ปรากฏชื่อเสียงใน
ภายหลัง ซึ่งในจ านวนบุคคลเหล่านี้ก็มีอริสโตเติลรวมอยู่ ด้วย ส านักอาคาเดมีจึงถือกันว่าเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาของกรีก  และนับว่าเปน็มหาวิทยาลัยแห่งแรก ของประวัติศาสตร์ยุโรป๒๒   

อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงแหง่แรกในยุโรปที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
อาคาเดมีนี้ได้ให้ความส าคัญแก่วิทยาศาสตร์อย่างมาก เอกลักษณ์พิเศษของอาคาเดมีอยู่ที่การ
ศึกษาวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับเพลโตมีแนวคิดว่าผู้ปกครองที่ดีต้องมีความรู้ทั้ง
ที่เป็น วิทยาศาสตร์และปรัชญาการเมือง หลักสูตรของอาคาเดมี จึงได้ รับการปรับปรุงอยู่เสมอ แต่

                                                   
๒๒จ านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญาประยุกต์ชุดตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แพร่

วิทยา, ๒๕๑๕), หน้า ๑๙๘. 



๕๗ 
 
วิชาหลักที่คงอยู่ เสมอก็คือวิชา คณิตศาสตร์ และปรัชญาการเมือง และในการสอนแก่นักศึกษา
บางคร้ังเพลโตก็เป็ดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาฟังได้ 

อริสโตเติลกล่าว่า คร้ังหนึ่งคนภายนอกจ านวนมากพากันมาฟังเพลโตบรรยายหัวข้อว่าด้วย
ความดี พวกเขาเข้าใจว่าเพลโตคงจะพูดเกี่ยวกับความสุขของมนุษย์แต่แล้ว คนเหล่านั้นต่างทยอย
กันกลับด้วยความขุ่นใจเพราะเร่ืองที่เพลโตบรรยายในวันนั้นเป็นเร่ืองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  และ
ดาราศาสตร์เสียทั้งหมด๒๓  

ในอุตมรัฐก็เช่นกัน เพลโต  ให้ความส าคัญการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปรัชญา
อย่างมาก เพราะศาสตร์เหล่านี้เป็นวิชาที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าสู่โลกแห่งแบบได้ การเรียนการสอน
ทั้งหมด  จะถูกจัดให้ศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยที่เด็กทุกคนจะถูกน ามาเลี้ยง
กินนอนร่วมกันในสถานเลี้ยงเด็กของรัฐ และให้การศึกษาขั้นต้นเหมือนกันทุกคน จนกว่าจะมีการ
สอบเพื่อคัดเลือกคนที่จะศึกษาในระดับต่อไป  ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่านก็ต้องไปท าหน้าที่ในสังคม
ต่อไปสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดังนี้   

๑. หน้าที่ในการให้การศึกษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดอย่างมีเหตุผล  
๒. หน้าที่ในการคัดเลือกบทบาทหน้าที่ทางสังคมของพลเมือง ว่าใครจะท าหน้าที่อะไรใน

สังคม และ สังกัดชนชั้นใด   
๓. หน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยม  ทัศนคติ และวัฒนธรรมของสังคม ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง

และเปน็เอกภาพของรัฐ  
 ๔. หน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาของปัจเจกชน ให้รู้จักใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยสรุปแล้ว สถานศึกษาจึงมีความส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนเพราะ
เพลโตไม่ถือเอาสถานที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตลาด แหล่งชุมชนต่าง ๆ วัดหรือโบสถ์มาเป็นที่
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ แต่เพลโตใช้สถานศึกษาเท่านั้นในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
ปลูกฝัง ค่านิยมทัศนคติ ถ่ายทอดวัฒนธรรม และช่วยในการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนให้
ได้มากที่สุด สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในอุตมรัฐของเพลโต 
 ๓.๔.๔ องค์ประกอบด้านผู้เรียน  
 ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เรียน ดังที่ปรากฏในผลงานของท่านเร่ือง 
The Republic (อุตมรัฐ) ว่าการศึกษาในแต่ละระดับที่ได้จัดขึ้นมานั้น ท่านจัดขึ้นมาเพื่อบุคคลใดบ้าง
และบุคคลที่มีโอกาสได้รับการศึกษาดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เพลโตจัดการศึกษาในอุ

                                                   
๒๓พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ภูมิปัญญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๓๕. 



๕๘ 
 
ตมรัฐขึน้มา มีจุดประสงค์สูงสุด เพื่อค้นหาราชาปราชญ์ และเพื่อจัดแบ่งหนา้ที่ให้แก่พลเมืองแห่งรัฐ 
ตามความสามารถของแต่ละคน ตลอดจน เพื่อพัฒนาคุณธรรมหรือความสามารถ ในการเป็น
พลเมืองดีของรัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงและมีเอกภาพของรัฐ ฉะนั้นเพื่อบรรลุความมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เพลโตจึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคุมคุณภาพของประชากรอย่างเข้มงวด 
โดยรัฐจะมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการให้ก าเนิดทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ ผู้พิทักษ์ 
(ทหาร, ผู้ปกครองรัฐ) เพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพดีเหมือนพ่อแม่ หากเด็กเกิดมามีความพิการหรือ
สุขภาพไม่แข็งแรงก็จะถูกก าจัด  

แสดงว่าในอุตมรัฐ คนที่มีโอกาสได้รับการศึกษา ต้องเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่สุขภาพร่างกาย
สมบูรณเ์ทา่นั้น ที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐอย่างเต็มที่เท่าที่แตล่ะคนมีความสามารถในทรรศนะของ
เพลโตทั้งชายและหญิงมีโอกาสจะได้รับการศึกษาจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

โสเครติส กล่าวว่า หากเราต้องการใช้ให้สตรีท างานอย่างเดียวกันกับบุรุษแล้วก็ต้องสอน
อย่างเดียวกันด้วยหรือ โกลคอนตอบว่าถูกแล้วท่าน โสเครติสถามต่อไปอีกว่า เราให้การศึกษาด้าน
ดนตรี  และกายบริหารแก่บุรุษ โกลคอน ใช่แล้วท่าน โสเครติสถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องให้ศิลปะทั้ง
ชนิดนี้แก่สตรีด้วยและต้องให้มีหน้าที่อย่างเดียวกันด้วย เพลโต ที่เชื่อว่าไม่ว่าชายไม่ว่าหญิง ก็มี
สติปัญญาจะปกครองได้เหมือน ๆ เพราะฉะนั้น เพื่อให้ ผู้ที่มีธรรมชาติเหมือน ๆ กันได้ท าหน้าที่
เดียวกันก็จะต้อง ให้การศึกษาแบบเดียวกันด้วย ซึ่งเพลโตไม่ได้ก าหนด ธรรมชาติของคนจาก
ลักษณะทางเพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย แต่จะดูจากธรรมชาติของจิตว่าเป็นคนที่มีเหตุผล หรือมี
ตัณหาหรือมีน้ าใจเป็นคุณลักษณะประจ าตัวดังนั้นหญิงที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเหมือนกับชายก็จะ 
ต้องได้รับการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับที่ชายได้รับทุกประการ ในอุตมรัฐ จึงมีความเท่า เทียม
กันระหวา่งหญิงกับชาย ในเร่ืองการศึกษาตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบภายในรัฐ๒๔    

หากพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เรียน ในทัศนะของเพลโต สิ่งแรกคือจะต้องเป็นพลเมือง
แห่งรัฐ (citizens) เท่านั้น ที่จะมีสิทธิในการเข้ารับการศึกษา และการฝึกอบรมจากรัฐ๒๕  

ชาวตา่งชาติหรือพลเมืองแห่งนครรัฐอ่ืนที่มาท าธุรกรรมต่าง ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับการศึกษา
จากรัฐ ต่อมาก็พิจารณาถึงสุขภาพร่างกายว่ามีความพิการหรือมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ผู้ที่มีสุขภาพ 
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่า นั้นที่รัฐจะให้มีโอกาสได้ศึกษา การศึกษาในระยะแรกหรือระดับ

                                                   
๒๔Plato, The Repubic อุตมรัฐ, แปลโดยปรีชา ช้างขวัญยืน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หน้า ๑๐.    
๒๕สมบูรณ์  พรรณนาภพ, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๕), หน้า ๒๐๗.  



๕๙ 
 
ประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับซึ่งเพลโตได้ เปดิโอกาสให้พลเมืองที่สุขภาพแข็งแรงทุกคน 
ทั้งชายและหญิงที่มีอายุประมาณตั้งแต่ ๑๗-๑๘ ปี มีสิทธิ เข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร ในระหว่างที่ศึกษาผู้สอนต้องคอยจับตามองว่า เด็กคนไหนที่มีแววฉลาด  มีความอดทน มี
ความกล้าหาญ รักการเรียนก็จะคัดเลือกไว้ให้ศึกษาในระดับต่อไป จากการฝึกนี้เด็กที่แสดงตนว่า
พร้อมในการท างานหนักในการศึกษาหรือภยันตรายต่าง ๆ ควรจะได้รับการคัดเลือกไว้เป็นทหาร
เมื่ออายุเท่าไร โสเครตีส เมื่อตอนที่เขาจบการศึกษาวิชากายบริหาร ที่เป็นวิชาบังคับแล้วระยะนี้สอง
ถึงสามปีที่ผ่านการฝึกจะยังใช้ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์อ่ืนไม่ได้ การนอน และความกังวลซึ่งไม่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และทางเดียวของการฝึกกายบริหาร ก็คือการที่เยาวชนของเราแสดงตนว่าสามารถ
ผ่านการทดสอบที่ส าคัญดังนี้ โกลคอน แน่นอน โสเครตีส หลังจากนี้ ใครที่ได้รับเลือกจากชั้นนี้ ซึ่ง
อายุราว ๒๐ ปีถือเป็นเกียรติอย่างสูง และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาอย่างไม่เป็นระบบ ก็จะมีการจัดระบบ
ขึน้ และเขาต้องเห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของมันและภาวะที่แท้จริง 
   จากการเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับวิชากายบริหาร และดนตรี ก็จะมี
การทดสอบความจ า ความอดทน และความแข็งแกร่งของจิตที่ไม่เกรงกลัวอะไรง่ายโดยการน าไป
ฝึกในสนามรบให้ต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่น่ากลัว หากเด็กคนใดสามารถควบคุมสติ และรักษาความ
กลมกลืนของตนเองได้ในทุกสภาวะก็สามารถจะผ่านไปศึกษาในระยะที่สองหรือระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งผู้ที่สามารถจะผ่านเข้ามาศึกษาในระยะนี้ จะต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรซึ่งผู้วิจัยได้กล่าว
มาแล้วนั้นเป็นเวลาถึง ๑๐ ปี  เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแต่ละวิชา คุณสมบัติของผู้ เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาคือ มีอายุประมาณ ๒๐ ปี และเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือก ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่าจะต้องผ่านการการทดสอบเร่ืองใด ฉะนั้น ผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบดังกล่าว
จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความจ าดี มีความอดทน มีความกล้าหาญ สามารถควบคุมสติได้ดีในทุกสถานการณ์ 
เมื่อศึกษาตามหลักสูตร ก็จะมีการคัดเลือก ว่าใครมีธรรมชาติแบบไดอะเล็กติก โดยพิจารณาว่าใน
บรรดาเด็กเหล่านี้ใครศึกษาได้ดีที่สุด หลักแหลมทั้งการศึกษา สงคราม และการท าหน้าที่ตาม
กฎหมาย จนอายุประมาณ ๓๐ ปี ก็จะได้รับเลือกให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเพลโตถือว่าเป็น
ช่วงที่ตอ้งระมัดระวังที่สุด เพื่อไม่ให้คนที่ไม่มีธรรมชาติแบบไดอะเล็กติกได้เข้ามาศึกษาในระดับนี้  
การศึกษาวิชาวิภาษวิธี (dialectic) นั้นเป็นวิชาที่มุ่งเข้าสู่โลกแห่งแบบ ฉะนั้น  คนที่มีคุณสมบัติที่จะ
ศึกษาวิชานี้ จึงควรเป็นคนธรรมชาติแบบไดอะเล็กติก คือเป็น คนที่มีจิตใจมั่นคง กล้าหาญ มีความ
เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสติปัญญาของเด็กคือต้องเรียนเก่ง ความจ าดี 
และจิตใจมั่นคง สามารถควบคุมตนเองได้ มีความ อดทน และมีความกล้าหาญ ถ้าเป็นไปได้เพลโต
ต้องการใหม้ีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพดีอีกด้วย สรุปได้ว่า คนที่เพลโตเห็นสมควรได้รับเลือกให้
มาศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ อายุประมาณ ๓๐ ปีผ่านการคัดเลือกเป็นคน
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ที่เรียนเก่ง มีความอดทนและความกล้าหาญ ซึ่งคนที่ได้รับเลือกให้ศึกษาในระดับนี้จะต้องศึกษาวิชา
วิภาษวิธีเป็นเวลา ๕ ปี คล้ายกับหลักสูตรหรือคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) ในยุคปัจจุบัน  
การศึกษาวิภาษวิธี ด้วยการใช้เหตุผลใน การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับความจริงแท้และความดีสูงสุด 
หลังจากนี้ก็จะไปฝึกภาคปฏิบัติอีก ๑๕ ปี โดยให้ฝึกการบังคับบัญชาการสงครามการบริหารงาน
บุคคลหรือรัฐกิจและงานอื่น ๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และทดสอบว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดีและ
ความจริงแท่ หรือว่าเอนเอียงไปในทางอ่ืน ที่มิใช่ความดี ผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบ จนแสดงให้
เห็นเป็นนักปรัชญาที่แท้ ยึดมั่นในปรัชญา อย่างแท้จริง และใช้ชีวิตไดอ้ย่างกลมกลืนหรือยุติธรรม ก็
จะไดรั้บการยกย่องให้เปน็ผู้ปกครองรัฐต่อไป ผู้เรียนที่ดีตามทัศนะของเพลโตมีลักษณะไม่เพียงแต่
เป็นผู้คอยรับความรู้หรือจดจ า และลอกเลียนแบบจากผู้สอนเท่านั้น แต่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถวิจารณ์หรือเห็นแย่งจากผู้สอน และช่วยผู้สอนในการดึงความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวผู้เรียน
ออกมาดว้ยหลักวิภาษวิธี  

สรุป องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหรือ กระบวนการเรียนการสอนของเพลโตนั้น มี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา เช่นในระดับประถมศึกษาการเรียนการสอนประกอบ
ไปด้วยการบรรยายแบบเล่านิทาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังและได้จดจ าและซึมซับเนื้อหาต่าง ๆ ใน
รายวิชานั้น ๆ จากการบรรยายของครูผู้สอน และเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางความคิด โดยใช้
สัญลักษณ์เป็นสื่อความคิดที่ส าคัญ ผูส้อนจึงใช้สัญลักษณ์ต่าง เช่น ภาษา คณิตศาสตร์  วรรณคดีและ
ศิลปะ เป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดและการแสดงออก เป็นการพัฒนาจิตใจ ในส่วนระดับ
มัธยมศึกษานั้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ยังคงมีบทบาทอยู่แต่จะฝึกให้เด็กได้รู้จักการตั้งปัญหาและหา
ข้อสรุปของปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะศึกษาหาความ
จริงแท้หรือสัตซึ่งเป็นเร่ืองนามธรรมทั้งสิ้น กระบวนการเรียนการสอนในระดับนี้ จะมีลักษณะการ
สนทนาโตต้อบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนโดยการใช้หลักการวิภาษวิธีที่ยึดเหตุผลเป็นหลักในการ
แสวงหาค าตอบ การเรียนการสอนในลักษณะนี้  จึงเป็นความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมการ 
แสวงหาความรู้อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ 
ไม่ใช่การบังคับ กระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการสอนที่เพลโตเสนอไว้มี ๒ แบบ คือ สอน
แบบบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังและจดจ าเนื้อหาวิชาต่าง ๆ และวิธีการถาม-ตอบหรือที่รู้จักใน
ปัจจุบันวา่วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ผู้เรียนไดใ้ช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้ 
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๓.๕ การจัดการศึกษาของเพลโต 
เพลโตไดก้่อตั้งสถานศึกษาชื่อ อาคาเดมี ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนชาวกรีกที่

อาคาเดมีนี้เพลโตได้ท าหน้าที่เป็นทั้งครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ และเป็น หัวหน้าหรืออธิการบดีบริหาร
อาคาเดมีเองดว้ย ในอุตมรัฐ เพลโตเห็นว่ารัฐควรเป็นผู้รับผิดชอบและวางแนวทางการศึกษา ทั้งนี้ก็
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการไดม้าซึ่งผู้ปกครองรัฐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะมา เป็นราชาปราชญ์ หรือว่าเพื่อจัดแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนเพื่อให้รัฐเป็นรัฐที่ดีรัฐ
ที่มีความสุขและมีความยุติธรรม เพลโตจึงเสนอให้ รัฐมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาและ
บริหารการศึกษา ในทุกระดับการศึกษาภายในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการฝึกงานเพื่อบริหารบ้านเมืองในอนาคต๒๖  

เพราะฉะนั้นในอุตมรัฐ เพลโตไม่ต้องการให้เอกชนเข้ามามี บทบาทในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในบทที่ผ่านมาแต่บทบาทส าคัญทั้ง ในการจัดการศึกษา และ
บริหารการศึกษาของอุตมรัฐต้องเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารรัฐในผลงานของเขาเร่ืองกฎหมาย 
(The Laws) 

เพลโต ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาของรัฐ ซึ่งสมบูรณ์  พรรณาภพ     
กล่าวสรุปได้ดังนี ้

๑. กุลบุตรกุลธิดาของพลเมืองจะต้องถูกบังคับให้เข้าเล่าเรียนในโรงเรียนของรัฐและมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผูด้ าเนินการ  

๒. รัฐไม่ส่งเสริมให้เอกชนหรือครอบครัวจัดการศึกษา  
๓. ศึกษาธิการ (Superintendent) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการจัด

การศึกษาของรัฐ จะได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งครั้งละ ๕ ปี  
๔. ก าหนดให้มีผู้อ านวยการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยศึกษาธิการ เช่น ผู้อ านวยการสอน

วิชากายกรรม วิชาดนตรี วิชาคณิตศาสตร์ ผู้อ านวยการสอนวิชาต่าง ๆ นี้ ก าหนดให้มีทั้งฝ่ายหญิง
และฝ่ายชาย ฝ่ายละหนึ่งคน เพื่อที่จะได้แบ่งหนา้ที่ในการสอนเด็กชาย และเด็กหญิงโดยแยกกัน๒๗ 

เพราะฉะนั้น  ตามทรรศนะของเพลโต รัฐจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินการหรือ 
ก าหนดแนวนโยบายทางการศึกษาภายในรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาในแต่ละระดับได้บรรลุ
ตามเป้าหมายหรือจุดหมายต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ กระบวนการต่าง ๆ ทางการศึกษา

                                                   
๒๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา พื้นฐานการศึกษา เล่มท่ี ๑, พิมพ์

คร้ังที่ ๒๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๒๙๙. 
๒๗สมบูรณ์ พรรณนาภพ, ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๘. 
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ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรเหล่ านี้  ต้องด าเนินการด าเนินการภายใต้
แนวนโยบายที่รัฐก าหนดขึ้นมาเทา่นั้น ดังนั้น  การบริหารการศึกษาของรัฐ จ าเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้อง 
ด าเนินการทางการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจะได้มา 
จากการเลือกตั้งโดยจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๕ ปี และมีผู้ช่วยศึกษาธิการท าหน้าที่ในการสอนใน
วิชาต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยแยกกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้ช่วยศึกษาธิการ 
หญิงก็สอนนักเรียนที่เป็น ผู้หญิง ผู้ช่วยศึกษาธิการชายก็สอนนักเรียนที่เป็นผู้ชาย อย่างไรก็ตาม    
ในอาคาเดมีของเพลโตนั้น  เพลโตมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ และ
เป็นหัวหน้าสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารอาคาเดมีเองด้วย 

สรุป หลักสูตรที่เพลโตก าหนดในอาคาเดมีก็จะถูกถ่ายทอดความรู้โดยเพลโตทั้งสิ้น เพื่อให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการบริหารสถานศึกษา จึงเป็นลักษณะ
การรวมศูนย์ อ านาจการตัดสินใจไว้ในบุคคลที่เป็น ทิศาปาโมกข์ เพียงคนเดียวคือ เพลโตกล่าวโดย 
การบริหารการศึกษาตามทัศนะของเพลโต มีการบริหารการศึกษา แบบสั่งการ (bureaucratic 
model) ซึ่งเป็นการบริหารแบบรวมอ านาจไว้ที่   ส่วนกลางหรือผู้ปกครองรัฐ ผู้ปกครองจะเป็นผู้
ตัดสินใจด าเนินการและตัดสินปัญหาแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้นการรวมอ านาจไว้ในบุคคลผู้มีอ านาจ
เพียงคนเดียวนั้น ก็เพื่อความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษา และเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารการศึกษา และการจัดการศึกษา 
 

๓.๖ การปฏิรูปการศึกษาของเพลโต 
ปรัชญาเมธียุคแรกของกรีกส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ดังนั้น

ปัญหาที่ปรัชญาเมธียุคนั้นสนใจก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับปฐมธาตุของจักรวาล โดยปรัชญาเมธีได้
พยายามอธิบายว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรคือสภาพที่แท้จริงตลอดจนเป็นปฐมก าเนิด ของ
ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ ซึ่งก็มีปรัชญาเมธีได้ให้ค าตอบเร่ืองดังกล่าวนี้มากมาย ค าตอบที่ปรัชญา
เมธียุคนั้นไดใ้ห้ไว้ส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ไปทางวัตถุนิยม กล่าวคือ วัตถุเป็นสภาพที่แท้จริงของโลก 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สามารถอธิบายได้โดยอา้งอิงเกี่ยวกับวัตถุ  

ระยะต่อมาราวกลางศตวรรษที่ ๕ ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสมัยที่นครรัฐเอเธนส์ท าสงคราม
กับนครรัฐสปาร์ตา และหลังสงคราม ชาวเอเธนส์เร่ิมหันมาสนใจเกี่ยวกับปัญหามนุษย์ รวมทั้ง      
ปัญหาทางการเมืองและสังคม เพราะเชื่อว่าการศึกษาหรือการแสวงหาธรรมชาติของจักรวาลไม่     
ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด และยังไม่สามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ ในชีวิตจริงได้ กลุ่มโซฟิสต์ (Sophists) 
เป็นพวกแรกที่หันมาสนใจพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์  หรือปัญหาเกี่ยวกับการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันโดยพวกโซฟิสต์เชื่อว่า ความรู้ เกี่ยวกับสภาพแท้จริงของโลกที่บรรดาปรัชญาเมธี
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แสวงหานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะรู้สิ่งอ่ืนนอกเหนือจากที่รับรู้โดยอาศัย
ผัสสะของมนุษย์ และเป็นที่ทราบกัน ว่าผัสสะสามารถให้ความรู้ที่ผิดพลาดแก้มนุษย์ได้ ดังนั้น 
ความรู้สภาพแท้จริงของสิ่งใดก็ตามจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ พวกโซฟิสต์จึงแนะน าชาว
เอเธนส์ให้หันมาสนใจปัญหาเกี่ยวกับตัวมนุษย์และปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

พวกโซฟิสต์ เกิดขึ้นมา ในช่วงที่ชาวเอเธนส์ก าลังต้องการความช่วยเหลือ และ
ประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์  ก็เปิดโอกาสให้พลเมืองมีสิทธิ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน          
การปกครองบ้านเมือง ดังนั้น  จึงท าให้พลเมืองสนใจที่จะเป็นนักการเมืองและมีพลเมืองของ         
เอเธนส์จ านวนมากได้ไปศึกษากับพวกโซฟิสต์ เพื่อที่จะได้เข้าไปบริหารบ้านเมือง เนื่องจากพวก   
โซฟิสต์เป็นพวกที่ รับจ้างสอน แต่พวกโซฟิสต์แต่ละคนก็สอนเน้นหนักไปคนละอย่างเช่น         
โปรทากอรัสสอนหลักการสร้างความส าเร็จทางการเมือง จอจิอัส สอนวิชาวาทศิลป์และการเมือง 
ฮิปเปียส สอนประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ แต่เน้นศิลปะในการพูดหรือการโต้แย้งเพื่อ
เอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวของโซฟิสต์ท าให้ผู้ปกครองของ       
เอเธนส์ขาดความรู้ และขาดคุณธรรม วาทศิลป์ของพวกเขามีแนวโน้มไปในด้านเลวมากกว่าและ       
ต่อมาก็ได้ใช้ไปในทางเลวอย่างเดียว ซึ่งจุดมุ่งหมายของนักการเมืองหนุ่มที่พวกเขาฝึกก็ไม่ใช้เพื่อ 
ค้นหาความจริง แต่เป็นการชักจูงคนกลุ่มใหญ่ให้เชื่อตามที่ตนต้องการเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกัน
แนวความคิดของโปรทากอรัส หนึ่งในพวกโซฟิสตท์ี่เชื่อวา่ มนุษย์เปน็เคร่ืองวัดสรรพสิ่ง๒๘ 

ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความจริง ความงามความยุติธรรม และความรู้ เหล่านี้ก็
ล้วนไม่มีอยู่จริงในตัวของมันเอง ซึ่งมันเป็นเพียงความเห็นของแต่ละปัจเจกบุคคลเท่านั้น และอะไร
ดีก็ดีส าหรับคนนั้น ดังนั้น  คนแต่ละคนจึงเป็นผู้ตัดสินทุกอย่าง โดยไม่มีความดีสากลเป็นแนวคิด
แบบอัตนัย๒๙ 

แนวความคิดของโปรทากอรัส และจอจิอัส ท าให้ปรัชญาเมธีหลายท่านไม่เห็นด้วยกับพวก
โซฟิสต์ โสเครติส เป็นปรัชญาเมธีท่านหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดแบบอัตนัยนิยมของพวก  
โซฟิสต์  ปรัชญาของโสเครติสเน้นไปที่ จริยศาสตร์ ความดี ความชั่ว ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์
ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมและขณะเดียวกันก็มีค่าเป็นปรนัย กล่าวคือ มันมีอยู่จริงโดยไม่ได้ขึ้นอยู่
กับความคิดเห็นของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งมนุษย์จะรูส้ิ่งเหล่านี้ ได้โดยการใช้เหตุผล โดยมนุษย์ต้อง

                                                   
๒๘ปรัชญากรีก, แปลโดย ปรีชา ช้างขวัญยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๑๔), หน้า ๖๑.  
๒๙ธีรยุทธ สุนทรา, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๖๗.  
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ประพฤติดี เพื่อจะยกฐานะของตนเองให้สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน แต่การที่จะเป็นคนดีได้นั้น โสเครติส
เห็นว่าควรที่จะรู้ก่อนว่าอะไรมีและเป็นอยู่ อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไร
ชั่วเพราะถ้าไม่รู้ก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้เชน่กัน ดังนั้นความรูจ้ึงควรมาก่อนการปฏิบัติ ด้วย
เหตุนี้ โสเครติสจึงเน้นเร่ืองความรู้ และความรู้ส าหรับโสเครติสคือคุณธรรม และคุณธรรมก็เป็น
ของเฉพาะตัว ไม่มีใครสามารถท าให้กันได้ เพราะฉะนั้น คุณธรรมจึงเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถจะสอน
กันไดแ้ต่ฝึกปฏิบัติกันได้ 

แนวความคิดดังกล่าวของโสเครติสต่อมาได้รับการพัฒนาโดยเพลโต แม้ว่าโสเครติสจะไม่
เห็นด้วยกับแนวความคิดบางอย่างของพวกโซฟิสต ์แต่ทั้งโสเครติสและเพลโตก็ยกย่องพวกโซฟิสต ์
ในแง่ที่ว่าเน้นความส าคัญของตัวมนุษย์เหนือโลกภายนอก และชักชวนให้ชาวเอเธนส์ปรับปรุงตัว
โดยข้อโต้แย้งส าคัญของเพลโตที่มีต่อแนวความคิดของพวกโซฟิสต ์ 

๑. การที่พวกโซฟิสตฝึ์กฝนลูกศิษย์ให้รอบรูว้าทศิลป์นั้น เป็นเสมือนมีดสองคม เพราะศิลป์
นี้มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งผู้ศึกษาอาจน าไปใช้ในทางที่ผิดได้ ดังนั้นการที่ เน้นวาทศิลป์มากและ
ไม่เชื่อในความจริงหรือความดีสูงสุด จึงท าให้ลูกศิษย์ของโซฟิสต์ใช้ความช านาญในการพูด
บิดเบือนความจริงได้ และอาจชักจูงผู้อ่ืนโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรม เพลโตต าหนิพวกโซฟิสต์ที่ไม่
แยกความสามารถในการจูงใจคนออกจากความรู้ และมักแสดงตนเป็นผู้รู้ ในทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะ
คิดวา่การใช้คารมเก่งเปน็สิ่งเดียวกับความรู้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจผิด ๆ ให้แก่ผู้เรียน 

๒. พวกโซฟิสต์สั่งสอนให้คนหนุ่มวิพากษ์วิจารณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและ
ระบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส์  ซึ่งการมีจิตวิพากษ์วิจารณน์ั้นเป็นสิ่งที่ดีเน่ืองจากช่วยให้ชาว
เอเธนส์ ไม่เปน็ทาสของความเชื่อต่าง ๆ ที่เหลวไหล แต่การมีจิตวิพากษ์มากเกินไป ก็เป็นการท าลาย
มากกว่าเปน็การสร้างสรรค์ การไม่มีมาตรฐานสากลในการตัดสินความดีความชั่ว เพลโตถือว่าเป็น
ค าสอนที่อันตรายและความดีความชั่วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ เหนือ
สิ่งแวดล้อม คนดีจึงไม่ใช้คนที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ แต่คนดีคือคนแบบโสเครติสที่มี
อุดมคติแนว่แน่ และเมื่อถึงคราวจ าเปน็ก็ยอมสละชีวิตเพื่อให้ความดีนั้นยังคงมีอยู่ในโลกต่อไป๓๐ 

นอกจากแนวคิดทางปรัชญาของพวกโซฟิสตห์รือลัทธิอัตนิยม จะเป็นสาเหตุของการปฏิรูป
การศึกษาแล้ว การศึกษาในยุคนั้นเองก็เป็นสาเหตุส าคัญอันหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการแข็งขันกันระหว่างการศึกษาที่จัดโดยเอกชนกับการศึกษาของ
ภาครัฐ จนท าให้เอกภาพในการบริหารการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ที่เห็นได้ชัดก็คืออ านาจและหน้าที่

                                                   
๓๐Benjamin Joweet, เพลโตและปัญหาท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม, แปลโดย พินิจ รัตนกุล, อ้างแล้ว, 

หน้า ๗๒. 
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รับผิดชอบของรัฐในการจัดการศึกษาน้อยลง ความสนใจของชาวเอเธนส์ต่อการศึกษาวิชาการบาง 
อย่างก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น วิชาพลศึกษามีคนสนใจเรียนน้อยลง แต่วิชาวาทศิลป์มีคนสนใจเรียน
มากขึ้น จนกลายเป็นวิชาชั้นสูง แนวคิดในการสอนวิชาบางวิชาก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น สมัยก่อนนั้น
การเรียนวิชาดนตรี มีจุดมุง่หมายเพื่อฝกึฝนอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์  และเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยใจคอ 
แต่ระยะหลังการเรียนวิชาดนตรีเปลี่ยนไปเป็นการเรียน เพื่อการแสดงออกทางอารมณ์อย่างแท้จริง 
หรือการศึกษาวิชาบางวิชา ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป คือเดิมสงวนสิทธิ์ ไว้ให้เรียนเฉพาะพวกที่เป็น
พลเมืองแท้ (free citizen) เท่านั้น ระยะหลังไม่สงวนสิทธิ์อีกต่อไป ความสับสนวุ่นวายทางสังคม
และการเมือง หรือความขัดแย้งทางความคิด และลัทธิความเชื่อต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วน
เป็นสาเหตุของการปฏิรูปการศึกษาในนครรัฐเอเธนส์๓๑  

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เพลโตจึงเสนอแนวความคิดทางปรัชญา เพื่อมาแก่ปัญหาการทางเมือง
การปกครองและการศึกษาของนครรัฐเอเธนส์ ภายหลังการพ่ายแพ้สงคราม ซึ่งเป็นช่วงที่อ านาจ 
การปกครองต้องตกไปอยู่ ในมือของกลุ่มคนที่ ขาดคุณธรรม ขาดความรู้ และความไม่มีระเบียบ
ของบ้านเมืองท าให้ประชาชนต้องประสบความทุกข์ยาก ซึ่งเพลโตได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้
มาจากระบอบการปกครองที่ ไม่ถูกต้องเป็นต้นเหตุ ฉะนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องแก่ที่ต้นเหตุ ด้วย
เหตุน้ีเพลโตจึงตอ้งการสร้างสังคมในรัฐขึ้นใหม่ โดยเป็นรัฐที่ดี และมีประชากรที่มีการศึกษาที่เน้น 
ความเป็นเลิศทางปัญญา  

สรุป สังคมและรัฐจะดีได้ก็ตอ้งอาศัยคนดีมีศักยภาพ ซึ่งคนจะดีได้นั้นต้องอาศัยการศึกษาที่
มุ่งพัฒนาปัญญาหรือความรูคู้คุ่ณธรรมที่รัฐจัดให้แนวความคิดของเพลโต ถือว่าเป็นตัวอย่างทางภูมิ
ปัญญาอันส าคัญในภาพหลายมิติ รวมทั้ง เป็นจุดส าคัญในการปฏิรูปสังคม รัฐ และการศึกษา 
เนื่องจากแนวความคิดของท่านเสนอให้รัฐจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมเพื่อให้ได้ผลตาม
จุดมุ่งหมายที่เนน้คนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุขอัน เป็นรากฐานของรัฐและสังคมที่พึงปรารถนา
ซึ่งจุดมุง่หมายดังกล่าวนั้นก็คือราชาปราชญ ์
 
 
 
 

                                                   
๓๑สมบูรณ์ พรรณนาภพ, เอกสารการสอนวิชาศึกษา ๔๑๗ ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (เล่ม 

๑). (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๕), 
หน้า ๑๕๕. 



๖๖ 
 

๓.๗ สรุปปรัชญาการศึกษาของเพลโต 
 ปรัชญาการศึกษาของเพลโต มีแนวคิดทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในแบบ
ทวินิยม กล่าวคือบูรณาการหรือเอกภาพของร่างกาย (สสาร) กับจิต (อสสาร) แบบองค์รวม แนวคิด
ดังกล่าวเป็นแนวคิดต่อเนื่องจากความเชื่อในเร่ืองแบบ (Form) ซึ่งเพลโตถือว่า เป็นรูปแบบที่
สมบูรณ์เป็นสากล และเมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณให้สมบูรณ์พร้อมแล้วก็สามารถหยั่ง
เห็น หรือคน้พบโลกแห่งแบบนั้นได้ ดังนั้น การศึกษาตามทรรศนะของเพลโตจึงเป็น กระบวนการ
ที่ฝึกฝนและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ซึ่งถือเป็นส่วนทางกายภาพและด้านจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
ของจิตวิญญาณ ทั้ง ๒ ด้านนี้ต้องได้รับการพัฒนาในลักษณะที่มีความสมดุล จิตวิญญาณจะสามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพ ก็ต่อเมื่อสถิตย์อยู่ในกายภาพที่พัฒนาหรือสมบูรณ์เต็มที่ ฉะนั้น กายกับจิต
สามารถฝึกฝนและพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้มีความสมดุลและเป็นเอกภาพ กระบวนการฝึกหัดขัดเกลาการศึกษาของเพลโตจึงเน้นการ
ฝึกฝนทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กัน 
 ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
การแยกแล้วโยงเข้าหากัน เป็นการท างาน (function) แบบบูรณาการหรือดุลยภาพ และต่างมีหน้าที่
รวมถึงศักยภาพที่ต่างกันไป ซึ่งอาจแบ่งระดับในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ทางกายภาพและชีวภาพ
คือ ระดับประสาทสัมผัสหรือระดับอายตนะทั้ง  ๕ คือ ตา หู จมูก  ลิ้น และกาย และระดับเหตุผล 
คือ จิตวิญญาณหรือสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๒ ระดับนี้ เป็นกระบวนการที่ต้องเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นล าดับ การเรียนรู้ระดับประสาทสัมผัส ถือว่าเป็นกระบวนการเร่ิมต้นในการ
เรียนรู้ กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น คือ ระดับของเหตุผลหรือทางจิตวิญญาณ ดังนั้น ในแง่ญาณวิทยาหรือกระบวนการเรียนรู้ใน
มุมมองของเพลโต จึงหมายถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อเป็นปฐมฐานสู่การเรียนรู้ หรือพัฒนา
ศักยภาพ และหล่อหลอมพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคคลที่พึงประสงค์
ของสังคมอันหมายถึงบุคคล ๓ กลุ่ม คือ มวลประชา ฝ่ายทหาร และราชาปราชญ์ ฝ่ายหลังนี้คือ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการคัดสรรบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม เพื่อเป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารรัฐ
ต่อไป และความแตกต่างของบุคคลในสังคมแต่ละกลุ่มนี้ ถูกตัดสินจากมาตรการหรือกระบวนการ
ทางสังคมซึ่ง   เพลโตเรียกว่า กระบวนการทางการศึกษา 
 



 
 

บทที ่๔ 
เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภกิขุกับเพลโต 

 

 ปรัชญาการศึกษาพุทธทาสภิกขุ กับเพลโต เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั่วโลกเพราะทั้งสอง
ท่านนีต้่างก็สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาไว้มากและแสดงทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา
ไว้หลายแห่งทั้งสองท่านได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าหลักค าสอนที่เป็นปรัชญา มาประยุกต์ใช้
กับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่ยังขาดผู้ที่กลั่นกรองหลักปรัชญาที่ท่านทั้งสองได้แสดงไว้
แล้วนั้น มาผสมผสานกันเข้าอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นปรัชญาทางการศึกษาขึ้น ผู้วิจัยต้องการจะ
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองปรัชญาการศึกษาระหว่างพุทธทาสภิกขุกับเพลโต เพื่อต้องการทราบ
ความหมายของการศึกษาที่ชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายว่ามีแนวความคิดเหมือนกันหรือไม่ ขอบเขตหรือ
ลักษณะที่ว่าด้วยการศึกษานั้นเป็นเช่นใด แนวทางเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการศึกษาที่แท้จริงนั้น
เป็นอย่างไร ตลอดจนผลสะท้อนจากแนวความคิดทางการศึกษาที่มีต่อมนุษย์ในด้านใดบ้าง ผู้วิจัย
เห็นว่าความส าคัญนี้เป็นเร่ืองที่ควรศึกษาและน าหลักปรัชญาการศึกษาของทั้งสองท่านนี้มา
เปรียบเทียบหาคุณค่าและประโยชน์ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันโดยต้องการเปรียบเทียบ
ในประเด็นต่อไปนี้ 

๔.๑ เปรียบเทียบความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๔.๒ เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๔.๓ เปรียบเทียบองค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๔.๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๔.๕ เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
๔.๖ สรุปเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 

 

๔.๑ เปรียบเทียบความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต 

 ๔.๑.๑ ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
 พุทธทาสภิกขุ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาว่า การศึกษา ที่แท้จริงมี
ลักษณะหรือมีความหมายเป็นพิเศษอยู่จะต้องดูออกมาจากข้างในแล้วแก้ปัญหาข้างนอก ค าว่าศึกษา 
หรือ สิกขา รวมความหมายแล้วพุทธทาสภิกขุกล่าวว่าคือการ ดูตัวเอง เห็นตัวเอง รู้จักตัวเองจึงจะ



๖๘ 

 
เรียกว่าสิกขา ค าว่า ศึกษาในภาษาไทยอาจจะแคบไปส่วนภาษาบาลีว่า สิกฺขา ในภาษาสันสกฤต
เรียกว่า ศึกษา ค าสามค านี้แม้จะต่างกันโดยเสียง หรือโดยพยัญชนะก็เป็นค าเดียวกัน ค าว่า สิกฺขาใน
ภาษาบาลีหมายถึงการประพฤติปฏิบัติ  การกระท าเพื่อให้ดับทุกข์สิ้นเชิง  รวมถึงความรู้ด้วย  
เพราะฉะนั้น ความรู้กับการปฏิบัติต้องไปด้วยกัน ไม่แยกกัน  มีความมุ่งหมายคือการดับทุกข์  ถ้าจะ
กล่าว ตามภาษาบาลี ค าว่า สิกขา มาจากค าว่า สะ แปลว่าเอง อิกขะ แปลว่าดู, เห็น สะ+อิกขะ 
รวมกันเป็น สิกขะ คือ สิกขา แปลว่าผู้ดูเอง เห็นเอง  คือ เห็นภายในให้ทั่วพร้อม 
 ๔.๑.๒ ความหมายการศึกษาของเพลโต 

เพลโตให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายการศึกษาว่า เป็นปฐมฐานมาจากแนวคิดต่อเนื่องจาก
ความเชื่อในเร่ืองแบบ (Form) เปน็กระบวนการที่ฝึกฝนและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ 
การศึกษาตามทัศนะของเพลโตมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดระดับชนชั้นในสังคมหรือรัฐ 
เนื่องจากรัฐต้องเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับพลเมืองทุกคน โดยเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง แต่
อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความพร้อม
สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด  และบุคคลควรอยู่ในระดับชนชั้นใด  จึงจะเหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ใน
สังคมหรือรัฐต่อไป เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่ดี สังคมที่มีความสุขจึงน าไปสู่ความเป็น รัฐที่ดี และ
รัฐที่มีความสุขต่อไป อุตมรัฐจึงเป็นรัฐที่มีการจัดแบ่งหน้าที่ของคนในสังคมให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของคนแต่ละคน และไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่กันและกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นใน
สังคม ตามทัศนะของเพลโต กระบวนการทางการศึกษาไม่ ว่าจะเป็นสถานศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาต้องด าเนินไปภายใต้การควบคุมเพื่อให้
กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามเป้าหมาย 

 ๔.๑.๓ สรุปเปรียบเทียบความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต  
- ความหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุสรุปแล้วคือ การศึกษา เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ 

เพราะมนุษย์สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ตามธรรมชาติ  
- ความหมายการศึกษาของเพลโตสรุปแล้วคือ การศึกษา เป็นไปเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษย์ เพลโตเชื่อว่าธรรมชาติเป็นทั้งครูและโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
 

๔.๒ เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต 

๔.๒.๑ จุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
 พุทธทาสภิกขุได้กล่าวเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาหากมุ่ง 

ให้ฉลาดจะไปสู่ความเห็นแก่ตัว  พุทธทาสกล่าวว่าแนวทางส าคัญที่จะท าการจัดการศึกษาให้บรรลุ



๖๙ 

 
เป้าหมายให้ได้ ต้องพัฒนาคนให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งพุทธทาสภิกขุได้ให้ทรรศนะ
เกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษาออกเป็น ๒ แนวทาง คือ ปัญหาการศึกษา และแนวทางจัดการศึกษา 

ปัญหาการศึกษา คือ ความผิดพลาดของการก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาในสังคมโลก
ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดมุ่งหมายการศึกษาที่มุ่งสอนคนเพียงแต่ให้คนเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้ แต่
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ 

๑. ความสุข คือ เพื่อช่วยท าให้คนมีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแล้วปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  
๒. ความเต็มของความเป็นมนุษย์ คือ ช่วยพัฒนาคนให้เกิดความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ ์
๓. หน้าที่ คือ หน้าที่เพื่อชว่ยทาให้คนรู้จักหน้าที่ของตนเอง  
๔. ความรักสากล คือ เพื่อท าให้คนเกิดความรัก ความเมตตาต่อกัน 
แนวทางจัดการ คือ เพื่อมวลมนุษยชาติโดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม 

เพื่อจะใช้เปน็แนวทางจัดการศึกษาให้เกิดความมั่นคงต่อสังคม  
๑. การศึกษาทุกแขนงต้องมีอุดมคติจุดหมายปลายทาง 
๒. การศึกษา ต้องแก้ไขปัญหาเร่ืองเกี่ยวกับโรคความรูท้ว่มหัวเอาตัวไม่รอด 
๓. การศึกษาเพื่อป้องกันโทษภัยได้    
๔. การศึกษาเพื่อป้องกันวัตถุพิษ 
๕. การศึกษาช่วยท าให้เปน็นักคิด  
๖. การศึกษาเพื่อควบคุมอารมณ์ได้  
๗. การศึกษาเพื่อสร้างครูบาอาจารย์  
๘. การศึกษาเพื่อสร้างศักราชใหม่ ด้วยการมองการศึกษาเชิงจริยธรรม  
 ๙. การศึกษาเพื่อผลพลอยได้โดยเน้นที่การศึกษาคุณธรรมหรือธรรมะในสถาบันการศึกษา 
๔.๒.๒ จุดมุ่งหมายการศึกษาของเพลโต 
การศึกษาตามทัศนะของเพลโต มองว่าศิลปะเป็นสิ่งสร้างสรรค์และควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักค่านิยมและการปรับปรุงปรับตัวของมนุษย์ในแต่ละสังคม และการศึกษาก็
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์  เพลโตกล่าวว่าศิลปะแห่ง
การศึกษา เป็นเสมือนเคร่ืองมือที่จะช่วยน าเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมาย
การศึกษาตามทัศนะของเพลโต มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาผู้ที่จะมาท าหน้าที่ต่าง ๆ  ภายในรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนครรัฐที่มีความรู้ ความสามารถในบริหารหรือปกครองประชาราษฎร์ 
ให้ปราศจากความเดือดร้อนและเป็นผู้มีคุณธรรม หยั่งเห็นโลกแห่งแบบและแบบแห่งความดี 

  
 



๗๐ 

 
๔.๒.๓ สรุปเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต  
- พุทธทาสมองว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษามี ๒ แนวทาง คือ การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าเป็นการศึกษาแก้ไขความมัวเมาตกต่ าในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนและเป็นผู้น าที่ดีในอนาคต 

- เพลโต จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การท าให้บุคคลตระหนักได้ชัดเจนว่าเขาสมควร
เป็นชนชั้นไหนของสังคม เพื่อค้นหาผู้ที่จะมาท าหน้าที่ ๆ ภายในรัฐ ผู้ปกครองนครรัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถในบริหารปกครองประชาราษฎร์และเป็นผูท้ี่มีคุณธรรมเป็นแบบแห่งความด ี

 

๔.๓ เปรียบเทียบองค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต 
๔.๓.๑ องค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  
ลักษณะองค์ประกอบของการศกึษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุที่เกี่ยวกับการศึกษามี ๔ 

ประเภท คือ องค์ประกอบด้านหลักสูตร องค์ประกอบด้านตัวผู้สอน องค์ประกอบด้านสถานที่ และ
องค์ประกอบดา้นผู้เรียน 

องค์ประกอบด้านหลักสูตร คือ 

โดยพุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนะแนวทาง องค์ประกอบด้านหลักสูตร เพื่อจะช่วยแก้ไข
ปัญหาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งตอบสนองวัตถุนิยม และเร่ิมจะหนักขึ้นทุกวัน เพื่อวางแผนการศึกษา
ของชาติที่มั่นคงประกอบด้วย    

๑. การศึกษาต้องท าให้เกิดพุทธิศึกษา เพื่อท าให้เกิดปญัญาสูงสุด 
๒. การศึกษาต้องท าให้เกิดจริยศึกษา เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดจริยธรรม  
๓. การศึกษาต้องท าให้ เกิดพลศึกษา เพื่อท าให้เกิดก าลังที่ถูกต้องคือก าลังทางวัตถุ และ

ก าลังทางวิญญาณ เป็นก าลังทางความคิด ก าลังทางมโนนิยม  
๔. การศึกษาต้องท าให้เกิดหัตถศึกษา เพื่อด ารงชีวิตอยู่ได้ 
องค์ประกอบด้านตัวผู้สอน คือ 
พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมาย ค าว่า ครู  ว่า ตรงกับค าว่าครุแปลว่าหนัก หมายถึง ผู้ที่ทุก

คนจะต้องสนใจด้วยความเคารพบุคคลที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ ซึ่งการเป็นครู หรือผู้สอนไม่
เพียงแต่หมายถึงผู้ที่มีอาชีพเป็นครู เท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเป็นครูได้ ซึ่งครูที่ใกล้ชิดกับเรามาก
ที่สุดก็คือ พ่อแม่  พ่อแม่เป็นพระพรหมของลูก เป็นอาจารย์คนแรกของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก 
พ่อแม่จึงเป็นครูที่มีอิทธิพลต่อคนทุกคน ซึ่งค าว่าครูเป็นค าที่สื่อความถึงผู้ประเสริฐ เป็นค าทางพุทธ
ศาสนาที่สื่อถึง ปูชนียบุคคล ที่ควรแก่การกราบไหว้หรือบูชา ค าว่าครู เป็นการสื่อถึงการมีวิชาและ
ความประพฤติที่ดีงามควบคู่กัน เรียกว่ามีความพฤติทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งพุทธทาสท่านเห็นว่า



๗๑ 

 
เป็นบุคคลที่สามารถสอนได้ดีกว่าผู้อ่ืนเพราะอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา และมีเวลาอยู่ร่วมกันมากกว่า
ผู้สอนในโรงเรียน ผู้สอนจะต้องมีอุดมการณ์ความเป็นครู มีความเสียสละ มีความสนใจ เป็นพิเศษ
ในการแสวงหาความรู้ มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม ท าให้ผู้เรียนมีความเคารพเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม เพราะครูอาจารย์ ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้บรรลุ
จุดหมายลักษณะของครู ๓ ประเภท  คือ    

๑. ครูผูส้อนหนังสือ มีหน้าที่สอนให้รู้หนังสือเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ 
๒. ครูผูส้อนเกี่ยวกับอาชีพ มีหน้าที่เพียงแค่สอนให้รู้จักประกอบอาชีพ 
๓. ครูผู้เป็นชี้น าแนวทางจิต มีหน้าที่สอนให้รู้จักความถูกต้อง 
องค์ประกอบด้านสถานท่ี คือ 
พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงสถานที่เรียนว่า สถานที่เรียนนั้นไม่จ าเป็นต้องไปหาที่อ่ืนหรือ

แสวงหาที่อ่ืน แต่โรงเรียน คือร่างกายของคนเรา ในร่างกายอันยาววาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้และเป็นที่สุดของการศึกษาที่มนุษย์สามารถพัฒนาได้ 
แต่ขณะเดียวกันการศึกษาต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ถ้าจะมีก็ควรมีจัดเฉพาะให้ได้บรรยากาศที่เหมาะสม จะได้ผลดีกว่าในห้องเรียน ท่านมองว่า
การศึกษาต้องเข้าใจในสิ่งที่ใกล้ ๆ ตัว ของผู้เรียนก่อน จะเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิต ใกล้ชิด 
เป็นธรรมชาติมากกว่า โดยท่านกล่าวว่า ด้านสถานที่ต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการอาศัยอยู่กับธรรมชาติ สะดวกแก่การศึกษาเรียนรู้ธรรมและลักษณะ
องค์ประกอบดา้นสถานที่ กล่าวคือ 

๑. ควรจัดเฉพาะ เพื่อบรรยากาศที่เหมาะสม  
๒. ตามปกติควรท าเป็นห้องเรียนรวมกัน เกิดการสังสรรค์ที่ดเีกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
๓. ในบางโอกาส ตอ้งท าในสถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์  
องค์ประกอบด้านผูเ้รียน คือ    
พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองนักเรียนไว้ว่า นักเรียน หมายถึงผู้ที่รับการศึกษา การ

เรียนรู้และกระท า การเรียนรู้นั้นไม่เพียงเรียนจากหนังสือต าราและจากครูอาจารย์เท่านั้น แต่ศึกษา
และเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองตนเองด้วย นี่คือพื้นฐานแห่งการศึกษา หากว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับตัวเธอเอง 
และบรรจุข้อมูลความรู้ทั้งจักรวาลไว้ภายในจิตใจของเธอ เธอก็เพียงยอมรับและสืบต่อความไร้
ระเบียบที่เป็นอยู่ ปัญหาวิกฤต ทางศีลธรรมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบียนเพิ่มมากขึ้นถือเป็นว่าเร่ืองที่
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งรีบด่วนที่สุด ดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวผู้เรียนจะต้องฝึกสร้างศีลธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนก่อน เพื่อให้ผู้เรียน ปรับตัวให้เกิดความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องดี
งามตามท านองคลองธรรม 



๗๒ 

 
๔.๓.๒ องค์ประกอบการศึกษาของเพลโต  
องค์ประกอบด้านหลักสูตร คือ 

แนวคิดเร่ืองหลักสูตรในทัศนะของเพลโต การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นการจัด
หลักสูตรระยะยาว เพลโตไม่ได้แบ่งอย่างเด่นชัดว่าเป็นการศึกษาระดับประถม มัธยมหรือ
อุดมศึกษา แต่ระบุเพียงช่วงอายุเทา่นั้นวา่ควรจะศึกษาวิชาอะไร     

ในอุตมรัฐ ทุกคนในรัฐจะได้รับการศึกษาตอนต้นเท่าเทียมกันแตผู้่ที่สามารถจะศึกษาต่อใน
ระยะกลางนั้นได้แก่ผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อส่วนผู้ที่ไม่สามารถผ่าน
การทดสอบได้ ก็จะออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคลกลุ่มคนเหล่านี้เพลโตจัด
ให้อยู่ในชนชั้นผู้ผลิตที่ท าหน้าที่ให้บริการและผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ การศึกษาในระยะแรกนี้ 
จะท าให้พวกเขาเป็นผูท้ี่มีความอดทน รู้จักประมาณตน ส่วนผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบก็ไปศึกษา
ต่อในระยะที่สอง ซึ่งจะฝึกให้รู้จักใช้ความคิดหรือเหตุผลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ ความกลมกลืนของดนตรี ศึกษาในลักษณะที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม 
เพื่อศึกษาในระยะที่สาม  ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามที่เพลโตได้ก าหนดไว้เท่านั้น 
ที่สามารถจะผ่านเข้าไปศึกษาวิชาวิภาษวิธี หรือตรรกศาสตร์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบดังกล่าว ก็
จะออกไปเป็นทหารหรือผู้ช่วยของราชาปราชญ์ ซึ่งจัดอยู่ในชนชั้นทหารซึ่งเป็นผู้มีความอดทน 
และความกล้าหาญ ส่วนผู้ที่สามารถผ่านเข้าไปศึกษา ในระยะสุดท้าย ซึ่งจะศึกษาวิชาวิภาษวิธี พล
โตเชื่อวา่เปน็วิชาที่ท าให้เขา้สู่โลกแห่งแบบไดเ้มื่อจบการศึกษาวิภาษวิธีก็จะไปฝึกงานปกครองหรือ
บัญชาการทหารหรืออ่ืน ๆ อีก ๑๕ ปี เพื่อดูว่ายังเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในปรัชญาหรือวิภาษวิธีหรือไม่ 
จนกระทั่งอายุ ๕๐ ปี เพลโตเชื่อว่าหากเขายังยึดมั่นอยู่ในปรัชญาหรือวิภาษวิธี ก็พร้อมที่จะมาเป็น
ผู้ปกครองรัฐต่อไป บุคคลเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในชนชั้นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความอดทน ความกล้า
หาญ ปัญญา และมีความยุติธรรม    

หลักสูตรที่เพลโตก าหนดขึ้นเป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาจิตของผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
คุณธรรมครบทุกประการดังกล่าวข้างตน้ สามารถเข้าสู่โลกแห่งความจริงได้ และผู้ที่ยึดมั่นในความ
ดีและความจริงเพลโตเชื่อว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ปกครอง และ   การสอบประเมินผล ใน
แต่ละระยะหรือแต่ระดับนั้นท าให้รัฐมีความยุติธรรมเพราะพลเมืองแห่งรัฐได้ถูกก าหนดหน้าที่ใน
แต่ละชนชั้นได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและทุกฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้ว    
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องค์ประกอบด้านตัวผู้สอน คือ 
เพลโตให้ความส าคัญกับความเป็นครู และความเป็นครูตามทัศนะของเพลโต มีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อผู้เรียน คือ การสร้างคนให้เป็นคนสมบูรณ์ (the making of persons) กระบวนการเรียน
การสอนตามทัศนะของเพลโตนั้นมีลักษณะแตกต่ างกันไปตามระดับการศึกษา เช่น ใน
ระดับประถมศึกษาการเรียนการสอนประกอบไปด้วยการบรรยายแบบเล่า นิทานเพื่อให้ผู้เรียนดีฟัง
และได้จดจ าและซึมซับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ จากการบรรยายของครูผู้ สอนเพื่อเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางความคิด โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อความคิดที่ส าคัญ ผู้สอนใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น 
ภาษา คณิตศาสตร์ วรรณคดีและศิลปะเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนไดฝึ้กการคิดและการแสดงออก เป็นการ
พัฒนาจิตใจ ในระดับมัธยมศึกษานั้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ยังคงมีบทบาทอยู่แต่จะฝึกให้ได้รู้จักการตั้ง
ปัญหาและหาข้อสรุปของปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะ
ศึกษาหาความจริงแท้หรือสัตซึ่งเป็นเร่ืองนามธรรมทั้งสิ้น กระบวนการเรียนการสอนในระดับนี้ จะ
มีลักษณะการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนโดยการใช้หลักการวิภาษวิธีที่ยึดเหตุผล
เป็น หลักในการแสวงหาค าตอบ การเรียนการสอนในลักษณะนี้  จึงเป็นความร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมการ แสวงหาความรู้อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ต้องเป็นไปโดย
ความสมัครใจ  

องค์ประกอบด้านสถานท่ี คือ 
ในทรรศนะของเพลโตโรงเรียนหรือสถานศึกษามีความส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอน

เพราะเพลโตไม่ถือเอาสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นตลาด แหล่งชุมชนต่าง ๆ หรือโบสถ์มาเป็นที่
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ แต่เพลโตใช้สถานศึกษาเท่านั้นในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติ ถ่ายทอดวัฒนธรรม และช่วยในการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนให้
ได้มากที่สุด สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในอุตมรัฐของเพลโต 

อาคาเดมี (Academy) เป็นสถานศึกษาหรือส านักเรียนที่เพลโตได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้
การศึกษาแก่เยาวชนกรีกที่สนใจใฝ่หาความรู้โดยไม่คิดค่าเล่าเรียน นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก 
ของประวัติศาสตร์ยุโรปอีกทั้งยัง  เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งแรกในยุโรปที่มีการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ ในอาคาเดมีนี้ได้ให้ความส าคัญแก่วิทยาศาสตร์อย่างมาก เอกลักษณ์พิเศษของ
อาคาเดมีอยู่ที่การศึกษาวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับเพลโตมีแนวคิดว่าผู้ปกครองที่
ดีต้องมีความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์และปรัชญาการเมืองหลักสูตรของอาคาเดมีจึงได้ รับการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ แต่วิชาหลักที่คงอยู่เสมอก็คือวิชา คณิตศาสตร์ และปรัชญาการเมือง และในการ
สอนแก่นักศึกษาบางคร้ัง เพลโตก็เป็ดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาฟังได้  



๗๔ 

 
เพลโตได้ให้ความส าคัญการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปรัชญาอย่างมาก เพราะ

ศาสตร์เหล่านี้เป็นวิชาที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าสู่โลกแห่งแบบได้ การเรียนการสอนทั้งหมด จะถูกจัด
ให้ศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดยที่เด็กทุกคนจะถูกน ามาเลี้ยงกินนอนร่วมกันใน
สถานเลี้ยงเด็กของรัฐและให้การศึกษาขั้นต้นเหมือนกันทุกคน จนกว่าจะมี การสอบเพื่อคัดเลือกคน
ที่จะศึกษาในระดับต่อไป ส่วนผูท้ี่สอบไม่ผ่านก็ต้องไปท าหน้าที่ในสังคมต่อไป 

องค์ประกอบด้านผูเ้รียน คือ    
เพลโตไดก้ล่าวแนวคิดเร่ืองนักเรียนหรือคุณสมบัติของผูเ้รียนว่า การศึกษาในแต่ละระดับที่

ได้จัดขึ้นมานั้น ท่านจัดขึ้นมาเพื่อบุคคลใดบ้างและบุคคลที่มีโอกาสได้รับการศึกษาดังกล่าวจะต้อง
มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จุดประสงค์สูงสุดเพื่อค้นหาราชาปราชญ์ และเพื่อจัดแบ่งหน้าที่ให้แก่พลเมือง
แห่งรัฐ ตามความสามารถของแตล่ะคนเพื่อพัฒนาคุณธรรมหรือความสามารถในการเป็นพลเมืองดี
ของรัฐ ทั้งนี้ก็ เพื่อความมั่นคงและมีเอกภาพของรัฐ ฉะนั้น  เพื่อบรรลุความมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เพลโตจึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคุมคุณภาพของประชากรอย่างเข้มงวด 
โดยรัฐจะมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการให้ก าเนิดทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้พิทักษ์ ทหาร, 
ผู้ปกครองรัฐ เพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพดีเหมือนพ่อแม่ หากเด็กเกิดมามีความพิการหรือสุขภาพไม่
แข็งแรงก็จะถูกก าจัด แสดงว่า คนที่มีโอกาสได้รับการศึกษา ต้องเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่สุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์เท่านั้น ที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐอย่างเต็มที่เท่าที่แต่ละคนมีความสามารถใน
ทัศนะของเพลโตทั้งชายและหญิงมีโอกาสจะได้รับการศึกษาจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 

๔.๓.๓ สรุปเปรียบเทียบองค์ประกอบการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต  
๑. การจัดการหลักสูตร 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวสรุปไว้ว่า  
- การจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีในสังคม  
- พัฒนาตัวผู้สอนให้มีคุณภาพสร้างจริยธรรมให้เกิดในตน 
- พัฒนาสถานที่ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาน ามาสู่การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน

อยากศึกษาเรียนรู้ส่วน 
เพลโต สรุปไว้ว่า  
- ก าหนดให้ศึกษาในลักษณะที่เน้นหรือให้ความส าคัญต่อการสร้างความสามัคคีเพื่อสร้าง

ความมั่นคงของรัฐ  
- ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  
- เสริมสร้างดุลยภาพทางด้านบุคลิกภาพและพลังจิต  
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- เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญาหรือการพัฒนาสมรรถภาพทางด้ านการใช้

เหตุผล 
๒. ด้านผู้สอน 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวสรุปไว้ว่า 
- มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ความเป็นครูมีความสนใจเปน็พิเศษในการแสวงหาความรู้   
เพลโต สรุปว่า 
- บุคลิกภาพดี มีความรู ้มีคุณธรรม ท าให้ผู้เรียนมีความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตาม เพลโต 

เชื่อว่า ครูอาจารย์ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้บรรลุจุดหมาย เพราะ
กระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการสอนที่เพลโต มี ๒ แบบ คือ เปน็การสอนแบบบรรยายเพื่อให้
ผู้เรียนได้ฟังและจดจ าเนื้อหาวิชา และ วิธีการถาม-ตอบ หรือที่รู้จักในปัจจุบันว่าวิธีสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน เพื่อให้ผู้เรียนไดใ้ช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้ 

๓. ด้านผู้เรียน 
พุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า 
- ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศที่เหมาะสม จะได้ผลดีกว่าในห้องเรียนปกติ ตามปกติควรท า

เป็นห้องเรียนรวมกันเพื่อให้เกิดการสังสรรค์ที่ดี มีขนาดใหญ่ย่อมอ านวยประโยชน์ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

เพลโต สรุปไว้ว่า 
- ไม่ถือเอาสถานที่สาธารณะมาเป็นที่เผยแพรห่รือถ่ายทอดความรู้ แต่เพลโตใช้สถานศึกษา

เท่านั้นในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติ ถ่ายทอดวัฒนธรรม และช่วยใน
การพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผูเ้รียนให้ได้มากที่สุด สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในอุตมรัฐของ
เพลโต 

 

๔.๔ เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขกุับเพลโต 
๔.๔.๑ การจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
พุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาไว้โดยส่วนใหญ่จะน าแนวทางหลักค า

สอนทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นพื้นฐานเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาแก่สังคมไทยและ 
เพื่อพัฒนาคนให้มีความทั้งทางสภาพกายและใจมีความสะอาดและสงบสุขโดยแยกกลุ่มการจัด
การศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
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การศึกษาท าใหเ้กิดความรอบรู้    
แนวทางการจัดการศึกษาที่จะท าให้มนุษย์เกิดความรอบรู้ โดยพุทธทาสภิกขุได้ยกแนวทาง

ลักษณะการประกาศความรู้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างว่า ปะ แปลว่า รอบ  ญา แปลว่า รู้  
สัมมา แปลวา่ ถูกต้อง ภูต แปลว่า เป็น ยถา แปลว่า เช่นนั้นอย่างที่เป็นจริง เมื่อรวมความหมายกัน
ทั้งหมดแล้วก็แปลว่าการศึกษาเรียนรู้อันเกิดจาก สภาวการณ์ที่เป็นตามความจริงอย่างถูกต้อง 
และแจม่แจง้เห็นจริง เพราะการศึกษาในปัจจุบัน ไม่สามารถท าให้ผู้ศึกษาเข้าถึงความจริงได้ เพราะ
มีสิ่งที่เป็นตัวแทนความจริงของ หลักการศึกษามุ่งเน้นแนวทางการศึกษาของชาวตะวันตกที่เรียกว่า 
ปรัชญา (Philosophy) ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาโลกตะวันออกที่มุ่งเน้นการศึกษาที่ปัญญาหรือ 
ยถาภูตสัมมัปปัญญา คือการศึกษาที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้จริงอย่างประจักษ์แจ้ง อันเป็นความรู้ที่
เกิดจากภายในคือปัญญา (Wisdom) 

การจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา    
ท่านพุทธทาสภิกขุได้มองเห็นหลักส าคัญของการศึกษาแนวทางพระพุทธเจ้า ถือเป็นระบบ

การศึกษาพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาพร้อมกับการบังคับตนเอง 
ท าให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามพัฒนาการไปด้วยศีล สมาธิ และปัญญาเปน็แนวทางการจัดการศึกษา
แบบครอบจักรวาล ตามแบบธรรมะแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์  โดยพุทธทาสภิกขุมองเห็นว่า ธรรม
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

การจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท    
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เหตุและปัจจัยปรุงแต่งมีลักษณะธรรมชาติของเหตุ

ปัจจัยหลายประการเข้ามาอาศัยกันเป็นเร่ืองของกฎธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลาย ๆ ชั้นที่อาศัย
กันแล้วท าให้ เกิดทุกข์และท าให้ความทุกข์ดับลงได้ การศึกษาแบบอิทัปปัจจยตา เป็นแนวทางจัด
การศึกษาแบบที่ท าให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัยให้ รู้จักลักษณะอาการตามสภาพความเป็นจริงสิ่ง
ทั้งหลายจะคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่มีวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยแก่เฒ่าไปได้ซึ่งการศึกษา
นี้เพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอาจช่วย 
ผ่อนคลายความทุกข์ลงได้ จึงจ าเปน็ต้องให้มนุษย์เรียนรู ้ 

๔.๔.๒ การจัดการศึกษาของเพลโต 
ส่วนเพลโต ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาของรัฐ ซึ่งสมบูรณ์พรรณนาภพ 

คือ เพื่อ กุลบุตรกุลธิดาของพลเมืองจะต้องถูกบังคับให้เข้าเล่าเรียนในโรงเรียนของรัฐและมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อรัฐไม่ส่งเสริมให้เอกชนหรือครอบครัวจัดการศึกษาเพื่อ
ศึกษาธิการ (Superintendent) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการจัดการศึกษาของ
รัฐจะได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งคร้ังละ ๕ ปี และก าหนดให้มีผู้อ านวยการสอนวิชาต่าง ๆ 
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เปน็ผูช้่วยศึกษาธิการ เช่น ผูอ้ านวยการ สอนวิชากายกรรม วิชาดนตรี วิชาคณิตศาสตร์ ผู้อ านวยการ
สอนวิชาตา่ง ๆ นี้ ก าหนดให้มีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ฝ่ายละหนึ่งคน เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการ
สอนเด็กชาย และเด็กหญิงโดยแยกกัน 

เพราะฉะนั้น  ตามทัศนะของเพลโต รัฐจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินการหรือ 
ก าหนดแนวนโยบายทางการศึกษาภายในรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาในแต่ละระดับได้บรรลุ
ตามเป้าหมายหรือจุดหมายต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ กระบวนการต่าง ๆ ทางการศึกษา
ไม่ว่า จะเป็นกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรเหล่านี้ ต้องด าเนินการภายใต้แนวนโยบายที่รัฐ
ก าหนดขึ้นมาเท่านั้น การบริหารการศึกษาของรัฐ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ด าเนินการทางการศึกษา 
โดยเจา้หนา้ที่ของรัฐเท่านั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจะได้มา จากการเลือกตั้งโดยจะอยู่
ในต าแหน่งคราวละ ๕ ปี มีผู้ช่วยศึกษาธิการท าหน้าที่ในการสอนในวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตร โดยแยกกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้ช่วยศึกษาธิการ หญิงก็สอนนักเรียนที่เป็น ผู้หญิง 
ผู้ช่วยศึกษาธิการชายก็สอนนักเรียนที่เป็นผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ในอาคาเดมีของเพลโตนั้น  เพลโตมี
บทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ และเป็นหัวหน้าสถานศึกษา หรือ
ผู้บริหารอาคาเดมีเองด้วย     

ดังนั้น หลักสูตรที่เพลโตก าหนดใน อาคาเดมีก็จะถูกถ่ายทอดความรู้โดยเพลโตทั้งสิ้น   
ทั้งนี้เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น  การบริหารสถานศึกษาที่มี
ชื่อว่า อาคาเดมี จึงเป็นลักษณะการรวมศูนย์ อ านาจการตัดสินใจไว้ในบุคคลที่เป็น ทิศาปาโมกข์ 
เพียงคนเดียวคือ เพลโต 

๔.๔.๓  สรุปเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวสรุปไว้ว่า 
- การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือเน้นที่ตัวบุคคลให้รู้ถึงสภาวะความเป็นตัวตนของตนเอง 

มีระเบียบระบบ 
เพลโต สรุปว่า 
- แบบสั่งการ ซึ่งเป็นการบริหารแบบรวมอ านาจไว้ที่    ส่วนกลางหรือผู้ปกครองรัฐ 

ผู้ปกครองจะเป็นผูต้ัดสินใจด าเนินการและตัดสินปัญหาแตเ่พียงผู้เดียว 
- การรวมอ านาจไว้ในบุคคลผู้มีอ านาจเพียงคนเดียวนั้น ก็เพื่อความเป็นเอกภาพของ

นโยบายการศึกษา และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษา 
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๔.๕ เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 

๔.๕.๑ การปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น ๒ ประเด็น คือ ปัญหาการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ปัญหาการศึกษา 
  กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกยุคแห่งการศึกษาแผนใหม่ทางการศึกษาที่เรียกว่า 

วัตถุนิยมมีผู้ให้นิยามความหมายของการศึกษาที่แตกต่างไป เช่น การศึกษาเพื่อความอยู่รอด 
การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การศึกษาเพื่อประชาธิปไตย นี้เป็นแนวความคิดของ
การศึกษาที่ท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันมาก เพราะการปฏิรูปการศึกษา
สมัยใหม่ ไม่ได้ใส่ใจในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมส่งผลให้สังคมเกิดปัญหาซับซ้อนเพิ่มขึ้นนี้คือผล
สะท้อนมาจากการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่ได้ท าลายวัฒนธรรม 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
โดยท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คือ 
 การปฏิรูปการศึกษาแบบสาธิต  ท่านพุทธทาสภิกขุ นับได้ว่าเป็นอีก ท่านหนึ่งที่ให้

ความส าคัญในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในเร่ืองของความคิด เช่น ค าว่ากินข้าวจานแมว 
หมายถึง การกินอยู่ เทา่ที่จ าเปน็หรือเทา่ที่มีแบบง่าย ๆ อาบน้ าในคู คือ ไม่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา
ฟุ่มเฟือยเกินตัว อยู่อย่างคนตาย หมายความว่า ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นวา่ตัวกู ของกู ไม่มีความยึดมั่น 
ไม่ยึดติดในหน้าที่และต าแหน่ง  

การปฏิรูปการศึกษาแบบแนวความคิด แนวความคิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ทิ้งคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ลักษณะการสอนหรืออบรมความรู้วิทยาการ การสอนวิชาธรรมโดยตรง การสอนต้องท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจ การสอนคุณธรรมหรือธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติจะต้องสอนอย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๒ ชั่วโมง การสอนโดยอ้อมแตม่ีผลตอ่ผูเ้รียนมาก  

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้รู้บุญคุณ ซึ่งการปฏิรูปนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักบุญคุณของบิดามารดา  บุญคุณของครูบาอาจารย์  เป็นผู้ให้แนวทางแก่ผู้เรียนรู้จักปฏิรูปตนเอง  
เขา้สู่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ถ้าเรามุ่งพัฒนาคนเก่ง คนฉลาด แต่ขาดคุณธรรมประจ าจิตใจก็คือ
บุญคุณของสถาบันเหล่านี้แล้วการศึกษาก็ไม่อาจพัฒนาให้สัมฤทธิ์ผลได้ 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาจิต  ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่าการศึกษาเพื่อปลูกฝัง
ศีลธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ต้องเร่งรีบท าให้ได้ จึงเห็นได้ว่า การศึกษาใน
ของพุทธทาสภิกขุ มุ่งเน้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้มีจิตส านึกเชิงคุณธรรม 
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๔.๕.๒ การปฏิรูปการศึกษาของเพลโต 

ข้อโต้แย้งส าคัญของเพลโตที่มีต่อแนวความคิดของพวกโซฟิสต์ ว่าการที่พวกโซฟิสต์
ฝึกฝนลูกศิษย์ให้รอบรูว้าทศิลป์นั้น เป็นเสมือนมีดสองคม เพราะศิลป์นี้มีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งผู้
ศึกษาอาจน าไปใช้ในทางที่ผิดได้ การที่เน้นวาทศิลป์มากและไม่เชื่อในความจริงจะท าให้ลูกศิษย์
ของโซฟิสต์ใช้ความช านาญในการพูดบิดเบือนความจริงได้ และอาจชักจูงผู้ อ่ืนโดยไม่ค านึงถึง
ศีลธรรม เพลโตต าหนิพวกโซฟิสต์ที่ไม่แยกความสามารถในการจูงใจคนออกจากความรู้ และมัก
แสดงตนเป็นผูรู้้ ในทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะคิดวา่การใช้คารมเก่งเปน็สิ่งเดียวกับความรู้ ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจผิด ๆ ให้แก่ผู้เรียน และพวกโซฟิสต์สั่งสอนให้คนหนุ่มวิพากษ์วิจารณ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนาและระบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส์  ซึ่งการมีจิตวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นสิ่งที่
ดีเนื่องจากช่วยให้ชาวเอเธนส์ ไม่เป็นทาสของความเชื่อต่าง ๆ ที่เหลวไหล แต่การมีจิตวิพากษ์มาก
เกินไป ก็เป็นการท าลายมากกว่าเป็นการสร้างสรรค์ การไม่มีมาตรฐานสากลในการตัดสินความดี
ความชั่ว เพลโตถือว่าเป็นค าสอนที่อันตรายและความดีความชั่วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่มัน
เปน็สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม คนดีจึงไม่ใช้คนที่ปรับตัวให้เขา้กับสิ่งแวดล้อมได้ แต่คนดีคือคนแบบ
โสเครติสที่มีอุดมคติแน่วแน่ และเมื่อถึงคราวจ าเปน็ก็ยอมสละชีวิตเพื่อให้ความดีนั้น 

๔.๕.๓ สรุปเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวสรุปไว้ว่า 
- ศึกษาเรียนรู้สภาวะจิตเป็นเร่ืองที่ทุกคนควรจะรู้เพราะจิตเป็นตัวสร้างเสริมความรู้สู่

คุณธรรม ย่อมท าแต่สิ่งที่ดีงาม จิตประกอบด้วยความเป็นผู้คิด แล้วก็มาสู่ความเป็นผู้น า เป็นผู้ท า
ตาม เปน็ผูเ้จริญไพบูลย์ด้วยคุณธรรม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแตเ่กิดจากอ านาจสภาวะลักษณะของ
จิตทั้งสิ้น ถ้าหากบุคคลศึกษา เรียนรู้เขา้ใจจิตย่อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

เพลโต สรุปว่า 
- ไม่ควรฝึกฝนลูกศิษย์ให้รอบรูว้าทศิลป์มากเกินไปเพราะศิลป์นี้ผูศ้ึกษาอาจน าไปใช้ในทาง

ที่ผิดได ้การที่เนน้วาทศิลป์มากจะท าให้ใช้ความช านาญในการพูดบิดเบือนความจริงได้ 
- เพลโตต าหนิพวกโซฟิสต์ที่ไม่แยกความสามารถในการจูงใจคนออกจากความรู้ และมัก

แสดงตนเป็นผู้รู้ในทุกสิ่งเพราะคิดว่าการใช้คารมเก่งเป็นสิ่งเดียวกับความรู้ และอาจสร้างความ
มั่นใจผิด ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้  
 



 
 

บทที ่๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์
คือ ๑. เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ๒. เพื่อศึกษาปรัชญาการศึกษาของเพลโต และ 
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต เป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดย
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พระไตรปิฎก และหนังสือที่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของพุทธ
ทาสภิกขุกับเพลโตสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 

๕.๑ บทสรุป 

 จากการศึกษาวิจัยปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
ในประเด็นที่ว่าด้วยความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา องค์ประกอบของการศึกษา 
กระบวนการจัดการศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ จากการศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ พบว่า ความหมายของการศึกษา
ของพุทธทาสภิกขุ คือ สิกขา ๓ เป็นการศึกษาปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
เพื่อท าให้สิ้นราคะโทสะ และโมหะเพื่อท าให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงโดยปฏิบัติตามหลักอริยมรรค
มีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จุดมุ่งหมายของการศึกษาก็เพื่อมวลมนุษยชาติมุ่งเน้นการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมท าให้คนมีอุดมการณ์ชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาได้ และท าให้เกิดนักคิดที่ดี ผู้เรียน
รู้จักควบคุมอารมณ์ และสามารถสร้างครูอาจารย์ที่มีคุณธรรมได้ องค์ประกอบของการศึกษามี ๔ 
ประเภท คือ  
 ๑. หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา  
 ๒. ตัวผูส้อน จะต้องมีความรู้ที่เหมาะสมหรือมีอุดมการณ์ความเป็นครู 
 ๓. สถานที่ต้องจัดให้เหมาะสมสร้างบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติ 
 ๔. ตัวผูเ้รียนจะตอ้งท าให้รู้จัก โลกทางจิต โลกทางกิเลส และโลกทางวิญญาณเพื่อช่วยให้ผู้ 
เรียนเขา้ถึงศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับตัวตามท านองคลองธรรมให้ได้ 



 ๘๑ 

 การจัดการศึกษา เพื่อท าให้คนมีความรอบรู้ มีปัญญารู้เท่าทันความทุกข์ พบแต่ความสุข 
ด ารงตนอยู่แบบชาวบ้านไม่หลงติดอยู่ในค าสรรเสริญมุ่งมั่นสิ่งที่ดีงามเป็นคนมีเหตุผลตรงต่อเวลา 
และการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศีลธรรม หรือระเบียบวินัย (ศีล) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความตั้งมั่นที่จะท างานการศึกษาด้วยตนเอง (สมาธิ) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ใน
กองสังขาร (ปัญญา)  และจัดการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท ก็เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกฎเกณฑ์ธรรมดา
ของชีวิต คือ มีการเกิดขึ้น ตัง้อยู่ ดับลงตลอดเวลา อาศัยความเกี่ยวเนื่องเหตุปัจจัย 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษามี ๔ ประเภท คือ  
 ๑. การปฏิรูปแบบสาธิต ด้วยการจัดสวนโมกพลารามให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติยึดหลักปรัชญาการศึกษาที่ส าคัญที่ว่า Plain living high thinking การกินอยู่อย่างต่ า มุ่งท า
แต่อย่างสูง 
 ๒. การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลมีคุณธรรม
สามารถควบคุมตนเองได้ 
 ๓. การปฏิบัติเพื่อให้รู้จักความกตัญญู เป็นการศึกษาเพื่อช่วยท าให้คนพ้นจากสัญชาตญาณ
ความเป็นสัตว ์(Animal  Instinct)  รู้จักกตัญญูต่อ คุณพ่อแมค่รูอาจารย์ 
 ๔. การปฏิรูปเพื่อพัฒนาจิต ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเห็นตรงตามครรลองคลองธรรม 
เปน็การศึกษาเรียนรู้จากปัจจัยภายในเป็นส าคัญ 
 ๕.๑.๒ จากการศึกษาปรัชญาการศึกษาของเพลโต พบว่า ปรัชญาการศึกษาของเพลโตมี
ปฐมฐานมาจากแนวคิดทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในแบบทวินิยม กล่าวคือ บูรณา
การหรือเอกภาพของร่างกาย (สสาร) กับจิต (อสสาร) แบบองค์รวม เนื่องจากความเชื่อในเร่ืองแบบ 
(Form) ซึ่งเพลโตถือว่าเปน็รูปแบบที่สมบูรณ์เปน็สากลและเมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณให้
สมบูรณพ์รอ้มแล้วก็สามารถหยั่งเห็นหรือคน้พบโลกแห่งแบบนั้นได ้  
 ดังนั้น ปรัชญาการศึกษาของเพลโตจึงเป็นกระบวนการที่ฝึกฝนและพัฒนาทั้งร่างกาย  และ
ด้านจิตใจ ซึ่งทั้ง ๒ ด้านนี้ต้องได้รับการพัฒนาในลักษณะที่มีความสมดุลจิตวิญญาณจะสามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพในกายภาพที่พัฒนาหรือสมบูรณ์เต็มที่ การที่จะสามารถฝึกฝนและพัฒนามนุษย์
ให้มีศักยภาพเต็มที่  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลและเป็น
เอกภาพ กระบวนการฝึกหัดขัดเกลาการศึกษาของเพลโตจึงเน้นไปที่การฝึกทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ 
กัน การศึกษาตามทรรศนะของเพลโตเป็นการจัดระดับชนชั้นในสังคมหรือรัฐเนื่องจากรัฐต้องเป็น
ผู้จัดการศึกษาให้กับพลเมืองทุกคนโดยเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงแต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับ
ระดับของสติปัญญา  และความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความพร้อมสมบูรณ์มาก่อนอยู่เพียงใด 
และบุคคลควรอยู่ ในระดับชนชั้นใด จึงจะเหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ในสังคมหรือรัฐต่อไป   



 ๘๒ 

 ๕.๑.๓ จากการเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต พบว่า 
 ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ คือ การเรียนรู้เพื่อก้าวพ้นความดับทุกข์และเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมไม่ให้โน้มเอียงไปสู่ความเห็นแก่ตัว ส่วนปรัชญาการศึกษาของเพลโต คือ ด าเนิน
ไปภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดของรัฐจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาราชาปราชญ์นั้นผู้วิจัยได้แยก
ประเด็นเป็นข้อที่แตกต่างและข้อเหมือนในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 ปรัชญาการศึกษาพุทธทาสภิกขุ  

การศึกษาเล่าเรียนโดยแบ่งแยกการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษาทั่วไป และการ
เรียนรูเ้พื่อก้าวพ้นความดับทุกข์ เพื่อให้คนเอาตัวอยู่รอดในสังคม 

ปรัชญาการศึกษาเพลโต  
ด าเนินไปภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดของรัฐ เพื่อให้กระบวนการทางการศึกษา

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด และด าเนินไปได้ตรงตามเป้าหมายที่รัฐวางไว้รัฐจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการศึกษาเพื่อบริการแก่พลเมืองแห่งอุตมรัฐ   

ความหมายการศึกษาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ คือ สิกขา ๓ การประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้ดับทุกข์

สิ้นเชิง 
เพลโต คือ ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ หลักค่านิยม และการปรับตัวของมนุษย์ในแต่ละ

สังคม โดยการศึกษาเป็นประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน ภายใต้การควบคุมของสังคมหรือ
ชุมชน 

จุดมุ่งหมายการศึกษาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ คือ เพื่อควบคุมพฤติกรรมไม่ให้โน้มเอียงไปสู่ความเห็นแก่ตัว เพื่อสร้างให้

เป็นบุตรที่ดี  ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ด ีพลเมืองที่ดี ตลอดจน ดับทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง 
เพลโต คือ เพื่อค้นหานักปราชญ์ ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองรัฐ เพื่อก าหนดพฤติกรรม

ของมนุษย์  
องค์ประกอบการศึกษาตามทัศนะคติของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวสรุปไว้ว่า   
๑. องค์ประกอบด้านหลักสูตรต้องท าให้เกิดพุทธิศึกษา เพื่อให้เกิดปัญญาสูงสุดไม่ตกเป็น

ทาสวัตถุนิยม  
๒. องค์ประกอบด้านตัวผู้สอนการศึกษาต้องท าให้เกิดจริยศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม

จริยธรรม ประพฤติถูกต้องตามหลักศีลธรรม  
๓. องค์ประกอบด้านสถานที่ การศึกษาท าให้เกิดพลศึกษา เพื่อท าให้เกิดก าลังที่ถูกต้อง  
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องค์ประกอบด้านผู้เรียน การศึกษาต้องท าให้เกิดหัตถศึกษา เป็นเร่ืองของปากท้องเพื่อ
ด ารงชีวิตอยู่ได ้

เพลโต กล่าวว่า 
๑. ด้านหลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตร ที่ช่วยในการพัฒนาจิตของผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม 
๒. องค์ประกอบด้านตัวผู้สอนต้องสร้างคนให้เป็นคนสมบูรณ์ (the making of persons)  
๓. องค์ประกอบด้านสถานที่ เพลโตไม่ถือเอาสถานที่สาธารณะ มาเป็นที่เผยแพร่หรือ

ถ่ายทอดความรู ้แต่เพลโตใช้สถานศึกษาเท่านั้นใน 
กระบวนการจัดการศึกษาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต 
พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า 
การศึกษาเรียนรู้เกิดจากที่เกิดจากสภาวะความเป็นจริงของชีวิต ในรูปแบบไตรสิกขา หลัก

ส าคัญของการศึกษา ถือเป็นระบบการศึกษาพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อให้ ผู้ศึกษาเรียนได้มีความ
เจริญงอกงามด้วยศีล สมาธิ และปัญญา และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ไม่หลงลืมตามเหตุปัจจัยที่ปรุง
แต่ง 

เพลโต สรุปว่า 
กุลบุตรกุลธิดาต้องเรียนในโรงเรียนของรัฐและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รัฐไม่ส่งเสริมให้เอกชนหรือครอบครัวจัดการศึกษา  
เพื่อให้การจัดการศึกษาในแต่ละระดับได้บรรลุตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้

ต้องด าเนินการภายใต้โยบายที่รัฐก าหนดขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้นการจัดการศึกษาของรัฐ  
 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัย  ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต  : การศึกษาเชิง

เปรียบเทียบ ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะเป็นกรณีศึกษา ส าหรับสถาบัน ครูอาจารย์ ผู้น าทาง
ศาสนา และภาครัฐในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นนโยบายในการน าไปปฏิบัติ ดังนี ้

๑. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาความรู้แบบยั่งยืนโดยเฉพาะกระทรวงการศึกษา
ควรตระหนัก เร่ืองนี้ให้มากไม่ใช่เปน็การจัดการศึกษาเพื่อสนองคนเก่งเฉพาะด้าน ต้องจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนเก่งคนดี มีศีลธรรมและคุณธรรมให้เปน็เป้าหมายปลายทางการจัดการศึกษา 

๒. การจัดการศึกษาต้องพยายามบูรณาการความรู้ให้มาก โดยเฉพาะภาครัฐควรมีนโยบาย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถน าไปใช้ได้ และมีหลักสูตรอบรมครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  
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ไม่ใช่ครูผูส้อนรู้เฉพาะศาสตร์ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยมิได้สนใจเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้าหากัน 
แต่จะตอ้งพยายามสร้างองคค์วามรูท้ี่หลากหลาย 

๓. การจัดการศึกษาที่ถูกต้องจะไม่พยายามคัดคนออกจากสังคม เพราะการศึกษาปัจจุบัน   
มุ่งให้คนเก่งแต่ขาดคุณธรรม ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง ทุกสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าไปคิด
ตระหนักถึงเร่ืองนี้ให้มาก 

๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ นี้

อาจยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นที่ลึกซึ้ง จึงได้ก าหนดหัวข้อในการท าวิจัยไว้ให้ผู้สนใจที่จะศึกษาใน
โอกาสต่อไป 

๑. ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของเพลโตกับหลักพุทธธรรม  
๒. ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของเพลโตกับศาสนาอิสลาม 
๓. ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของเพลโตกับค้านท์ 



บรรณานุกรม 
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